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Regeringen förelägger riksdagen vad som har upptagits i bifogade utdrag
av regeringsprotokoll för de åtgärder och de ändamål som framgår av
föredragandenas hemställan.
På regeringens vägnar

OLOF PALME
KJELL-OLOF FELDT

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen redovisas bakgrunden till den svenska devalveringen
och den ekonomiska-politiska strategin för de närmaste åren. Vidare redovisas åtgärder som vidtas för att säkerställa devalveringens önskade effekter.
På skatteområdet föreslås vissa lättnader av inkomstskatten i form av att
skattesatserna i vissa inkomstintervall sänks något. samt att en särskild
skattereduktion på grundval av erlagd medlemsavgift till fackförening införs. Vidare föreslås vissa skatteskärpningar i kapitalbeskattningen.
Aktiebolag och ekonomiska föreningar föreslås bli skyldiga att betala in
viss del av sin vinst till konto i riksbanken. Som ett led i investeringsstimulanserna föreslås även en förlängning av investeringsavdragen för vissa
byggnadsarbeten och inventarie- och maskininvesteringar.
För att förbättra kapacitetsutnyttjandet och för att minska arbetslösheten föreslås ett omfattande investeringsprogram. Dessutom föreslås omfattande arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
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Proposition om ''issa ekonomisk-politiska åtgärder m. m.

Statsministern anför:

1 Omläggning av den ekonomiska politiken
Den nya regeringen övertar regeringsmakten i ett för landet utomordentligt allvarligt läge. Den svenska ekonomin har försvagats under flera år,
och under 1982 förstärks nedgången.
Den internationella ekonomin kännetecknas av en allt djupare ekonoc
rnisk kris. Den tar sig uttryck i stagnerande produktion och en arbetslöshet
som alltmer närmar sig 1930-talets nivåer. Investeringarna. som skulle
behöva öka kraftigt för att lösa de strukturella problemen, minskar i stället
och förebådar därmed fortsatt låg tillväxt och stigande arbetslöshet.
En av de viktigaste orsakerna till krisen är att de tongivande länderna
sedan tli::ra år bedriver en hård åtstramningspolitik. Den har endast långsamt förmält dämpa inflationen, medan effekterna på tillväxt och sysscl-.
sättning varit förödande.
Trots dessa resultat av den förda politiken finns det i vår omvärld i dag
inga tecken på att den skulle genomgå någon mer påtaglig omprövning.
Visserligen har räntenivån sänkts. men den reala räntan är fortfarande hög.
Det förefaller därför sannolikt att den ekonomiska politiken i vårt land
måste utformas med utgångspunkt från att den internationella handelns
tillväxt de närmaste åren blir låg, arbetslösheten utomlands stigande. konkurrensen hård och ränteläget högt.
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En viktig uppgift för svenskt vidkommande blir i detta sammanhang att i
de internationella ekonomiska samarbetsorganen och andra fora verka för
en samordnad omläggning av den ekonomiska politiken i tillväxtbefriimjande riktning.
Läget i den svenska ekonomin kännetecknas av grundläggande strukturella obalanser.
Vårt varu- och tjänsteutbyte med omvärlden visar fortsatt oacceptabelt
höga underskott. Underskottet i statens budget fortsätter iiven i år att öka
från en mycket hög nivå.
Industrisysselsättningen har sedan mitten av 1970-talet minskat med ca
160000 personer. lnvesteringsvolymen inom industrin är den lägsta på ett
par decennier. Industriproduktionen har utvecklats svagare än i något
annat jiimförbart land. Den industriella nedgången innebär att själva den
bas på vilken vårt välstånd byggts upp urholkas. samtidigt som vår kapacitet att återbetala de stora utlandslån Sverige iklätt sig minskar.
Sysselsättningen har under det senaste året försämrats i snabb takt.
Arbetslösheten har stigit till nya rekordnivåer och antalet lediga platser
sjunker. Likväl har vi ännu inte sett de fulla effekterna av de senaste årens
åtstramnings- och nedskärningspolitik. Vi kommer under betydande tid
framöver att ha kvardröjande effekter på arbetsmarknaden av den hittills
förda politiken.
En fortsättning av denna politik skulle medföra en fortsatt mycket snabb
ökning av arbetslösheten och försvagning av den svenska industrin. För att .
mot verka denna skulle myndigheterna tvingas till massiva stödåtgärder för
att ht1lla industrin vid liv. Sverige skulle i ökande grad få förlita sig på ett
med statssuhventioner vidmakthållet näringsliv. Sverige som industrination skulle hotas i grunden och den ökande utländska skuldsättningen
skulle urholka vårt nationella oberoende pä ett mycket allvarligt sätt.
Den svaga ekonomiska utvecklingen i v~1rt land har sedan en längre tid
medfört att vår valuta varit svag och valutautflödet omfattande. Fortsatt
stora bytesbalansunderskott i kombination med den kraftlösa ekonomiska
politiken ledde tidigare denna höst till ett sa försvagat förtroende för den
svenska kronan att en spekulation mol den inleddes. Denna utveckling
hade under alla förhällanden framtvingat en nedskrivning av kronan inom
den närmaste framtiden.
En snabb och radikal omliiggning av den ekonomiska politiken iir mot
denna bakgrund oundviklig för att hejda den svenska ekonomins viig utför
och viinda utvecklingen i riitt riktning. Det krävs omedelbara och kraftfulla
ätgärder i syfte att öka produktionen llCh trygga den fulla sysselsiittningen.
Den ekonomiska politiken hör inriktas på följande mål:
- att mobilisera hela nationen och alla våra resurser i kampen mot arbetslösheten. Av siirskild vikt är att begränsa den höga ungdomsarbetslösheten.
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- att skapa balans i v<'tr ekonomi och minska behovet av att l<'ma i utlandet.
Ett centralt led i detta arbete iir att st~irka och utwckla den industriella
b.iscn för viir ekonomi.
- att li'ita de bördor som blir nödvändiga för att trygga sysselsättningen
och vårt ekonomiska oberoende fa hiiras av alla grupper i samhället och
fördelas efter bärkraft.
- att hckiimpa inflationen: de övriga mälen för den ekonomiska politiken
kan pi:i sikt inte uppn{is om vi inte kan hejda pris- och kostnadsökningarna.
Det första ledet i denna politik har varit nedskrivningen av den svenska
kronans värde med 16 r.:=( .• Denna ;[tgiird syftar till att återstiilla förtroendet
för kronan samt till att förbiittra näringslivets konkurrenskraft häde på de
internationella marknaderna och på hemmamarknaden.
Regeringen bör nu liigga fram förslag om ytterligare ~ttgärder i en sammanhällen ekonomisk-politisk plan för att vända den ekonomiska utvecklingen i viirt land.
Devalveringen är nödvändig för att förbiittra industrins konkurrensför- ·
måga och därmed öka produktion och syssclsiittning inom industrin. Övergtmgsvis leder devalveringen till en viss siinkning av den privata lcvnadsstandardcn. Det är en nödviindig uppoffring for att reparera den svenska
ekonomin efter utvecklingen under de senaste (tren.
Om de positiva effekterna av devalveringen skall bli bestående krävs att
medborgarna accepterar denna sänkning av realinkomsterna. Ingen grupp
fftr försöka kompensera sig pfl andra~·. bekostnad för den prisstegring som
devalveringen övergångsvis inncbiir. Om detta villkor inte uppfylls leder
d..:t till en b..:ståendc hög inflation. forbiittringen av konkurrenskraften
omintetgörs. de ekonomiska obalanserna förviirras och. som ett ofrånkomligt resultat. arbetslösheten stiger och välfärden framöver pressas ner ännu
mer.
Alla grupper mäste säledes solidariskt ge sitt bidrag för att stiirka den
svenska ekonomin. Förutsättningen för att fä en sådan hred uppslutning
kring politiken är dock att bördorna fördelas efter bärkraft.
Ett viktigt led i strävandena att n~i en rättvis fördelning är att slit vakt om
den sociala trygghet som byggts upp under decennier. men som på senare
c'tr börjat raseras. Regeringen hör diirför i en särskild proposition liigga
förslag om 011t äterställa vänlesiikringen av pensionerna. att upphäva beslutet att införa flera karensdagar och lägre kompcnsationsnivii i sjukpenningförsiikringen. att undanröja försämringen av arbetslöshetsförsäkringen
samt att upphäva beslutet om försiimringen av statsbidragen till den kommunala barnomsorgen. Siirskilda fttgärder bör vidtas for att skydda barnfamiljerna mot de kostnadsökningar som finansieringen av dessa förslag
medför.
Förslag bör också läggas fram som siikcrstiiller att de viilbeställda medborgarna för bidra efter hiirkraft. Detta bör ske genom en skärpning av
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förmögenhets-, arvs- och gåvobeskattningen. genom att subventioneringen
av aktieägandet begränsas och genom höjd skatt på vissa umbärliga varor.
Skattereformen, med dess inriktning på att sänka marginalskatterna och
begränsa värdet av underskottsavdragen. medför att det blir mer lönsamt
att arbeta och spara och mindre lönsamt att sätta sig i skuld och tillgodogöra sig skatteavdrag. Skattereformen ligger fast men bör kompletteras
med åtgärder som. med beaktande av den ökning av prisstegringarna som
devalveringen medför. skapar förutsättningar för en lugn avtalsrörelse.
Kampen mot skatteflykt och ekonomisk brottslighet bör intensifieras.
Ingen skall kunna få dra sig undan sina medborgerliga skyldigheter.
Ett resultat av devalveringen är att vinsterna i den utlandskonkurrerande delen av näringslivet kommer att stiga. En sådan vinstutveckling
ställer bestämda krav pa företagen och på den ekonomiska politiken.
Vinstökningen kan inte tillåtas ge upphov till en onormalt hög löneglidning, som allvarligt skulle försvåra en i:iterhållsam lönepolitik. Vidare
måste - så långt möjligt - garantier skapas för att vinsterna anviinds till
produktiva investeringar. Vinstuppgången bör inte fä medföra en ytterligare konceotration av makt och förmögenheter i niiringslivet. Diirför bör
regeringen föreslå ett system för vinstdelning. som motverkar dessa oönskade effekter av vinstökningen.
Atgärder som verkar i den riktningjag nu angivit är också viktiga inslag i
kampen mot inflationen.
En central del i arbetet med att få ned prisstegringarna utgörs av en
stram budgetpolitik. Det måste ske genom stor återhållsamhet med statens
utgifter men också genom olika typer av inkomstförstärkningar.
Den viktigaste förutsättningen för att långsiktigt kunna förbiittra statsfinanserna är emellertid att den ekonomiska tillväxten förbättras. För att
detta skall bli. möjligt måste våra resurser utnyttjas så effektivt som möjligt.
Detta inkluderar åtgärder för att bättr~ utnyttja Sveriges egna dvaror
men också för att i ökad utstriickning använda inhemska insatsvaror.
Ett ytterligare inslag i ansträngningarna att nå ett biittre kapacitetsutnyttjande och påskynda den industriella expansionen iir det breda investeringsprogram som nu bör inledas. Detta bör inriktas på områdena transporter. byggande och energi. Åtgärderna för att stimulera ökade bostadsinvesteringar bör finansieras genom att en hyreshusavgift införs.
Genom de olika åtgärder som nu vidtas läggs grunden för en långsiktig
utveckling mot ökad produktion och ökad sysselsättning. Åtgiirderna kan
dock inte ge omedelbara resultat.
På kort sikt finns ingen annan väg att hejda den ökande arbetslösheten
än med omfattande arbetsmarknadspolitiska insatser. Regeringen har redan fattat beslut av denna innebörd som nu bör följas upp genom förslag till
riksdagen. De arbetsmarknadspolitiska åtgärderna hör ges en sådan inriktning att de stöder strävandena att stärka den svenska ekonomins struktur
och gynnsamt bidrar till snabb industriell tillväxt.
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I vårt land inleds nu en politik för arbete och rättvis fördelning. Det är en
politik som kräver uppoffringar av medborgarna. Detta kan inte undvikas.

eftersom våra ekonomiska problem är sa omfattande. Regeringen hyser
heller inga tvivel om att det svenska folket är berett till uppoffringar.
förutsatt att de ger resultat och att de fördelas rättvist.

Chefen för ekonomi- och budgetdepartementen. statsrådet Feldt anför:

2 Den svenska ekonomins utveckling 1976-1982
2.1 Den internationella bakgrunden
Den internationella utvecklingen har under andra hiilften av 1970-talct
och i ännu högre grad under början av 1980-talet kännetecknats av stagnerande tillväxt. ökande arbetslöshet och fortsatt hög intlationstakt.
Produktionen i OECD-området minskade 1975 för första gängen sedan
andra världskriget. Därefter följde en återhämtning med en årlig tillväxt- ·
takt pil ungefär 4q. fram till 1979. Detta var emellertid inte tillräckligt för
att reducera arbetslösheten i OECD-området. Efter att ha stigit från drygt
3 ">( i bö1jan av 1970-talet till drygt 5 0 i mitten av 1970-talet låg dt.:n kvar p~I
den nivån under resten av decenniet.
1980 och 1981 var tillväxten ännu svagare och i t1r beräknas produktionen i OECD-områdd på nytt minska. Perioden 1980-1982 utgör därmed efterkrigstidens längsta och djupaste recession. Detta har bland
miinga experter skapat tveksamhet om huruvida det över huvud taget
kommer nf\gon konjunkturuppgång den närmaste tiden och om hur stark
den i sft fall blir.
Arbetslösheten har stigit kraftigt och blir för viistvärlden som helhet i <tr
ca 8 % av arbetskraften. vilket motsvarar drygt 30 miljoner personer. I
flera länder uppgår den nu till I 0 % eller därutöver. Även i Sverige ökar nu
den öppna arbetslösheten snabbt.
Även handeln i västviirlden har utvecklats betydligt långsammare under
senare delen av 1970-talet och början av 1980-talet än tidigare. OECD:s
totala export ökade 1981 med bara 2.5<;{ och beräknas i år stå helt still.
Den totala världshandeln har utvecklats ännu sämre med fallande volymer
för råvaror och olja.
Trots denna svaga reala utveckling av produktion och handel har inflationen legat pil en i förhallande till tidigare perioder hög nivå. I samband
med den första oljekrisen J 973-1974 steg inllationstaktcn till över 13 S:L
Den kraftiga konjunkturnedgången 1975 och det låga kapacitetsutnyttjandet ären därefter förde inte ned konsumentprisernas ökningstakt till den
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tidigare nivån. Inflationen var under flera år efter 1975 8 it 9 r.; per är att
jämföra med ca 5 r!( per år i början av 1970-takt.
I samband mi::d den andra oljekrisen 1979- 1980 steg inllationen iinyo till
ca 13 % . Därefter har den dämpats niigot och beräknas i ar bli 8 a 9 '/i-.
Trots att kapacitetsutnyttjandet är betydligt lägre efter den andra oljekrisen än efter den första och trots att arbctsmarknadsläget är avsevärt sämre
har således inllationstakten inte kunnat nedbringas till en lägre nivå än
efter den forst<1 oljekrisen.
Di::n internationella bilden iir således utomordentligt dyster. Det förefaller inte vara möjligt att basera den t:konomiska politiken på förhoppningen
att den internationella konjunkturen inom den närmaste framtiden skulle
kunna vända uppät och ge draghjälp för den svenska ekonomin på samma
kraftfulla sätt den gjort !lera gånger tidigare under efterkrigstiden. Det
normala konjunkturmönstret synes ha brutits och ersatts av en mycket
långsammare tillvii.xt. diir osäkerheten om framtiden är stor 0(.'h investeringsverksamheten diirmed låg.
Detta skapar sv;lra problem för den så starkt exportberoende svenska
ekonomin. Under en period med stillastående eller endast lfmgsamt viixande internationella marknader måste nu den svenska konkurrensutsatta
st:ktorn börja öka sin andel av viirldshandcln. om underskottet i våra
utrikes affärer skall kunna minskas och utlandsupplåningen begriinsas.
Uppr,iften försvaras till yttermera visso av det faktum att många av våra
viktigaste konkurrentliinder hedriver en hård åtstramningspolitik i syfte att
driva ned prisstegringstakten. Så hart. ex. inflationen i Förbundsrepubliken Tyskland under de senare åren li::gat p{1 5 a 6 '.'r per är med smä
variationer däromkring. Med hiinsyn till den stora betydelse de tyska
företagen har som konkurrenter till svenska exportföretag har detta naturligtvis inneburit probkm·för den svenska exporten.
2.2 Den svenska utwcklingen

Produktion och svsselsiittning
Den svenska ekonomin har under senare hiilften av 1970-talet och början
av 1980-talet utvecklats klart ogynnsamt. Produktionen har vuxit långsammare än tidigare i alla sektorer. Särskilt svag har. som framgår av tabell 1.
utvecklingen varit i industrin där produktionen 1982 beriiknas vara 8~>;,
liigre iin toppåret 1974. Detta innebär att industriproduktionen nu är tillbaka på 1972 års nivå och att vår industriella produktion således har stått
stilla under ett helt decennium.
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Tabell I Produktion
Årlig procentuell volymföriindring
1970-1974

1974-1982

Industri
()vrig varuproduktion
Privata tjänster
Offentliga tjänster

3.6

-1.1

1.4

3.5
3.6

0.7
1,7
3.2

Totalt

3,2

I ,I

Käl!t1: Statistiska .::entralbyrim n.::h ekonomidepartementet.

Niir det gäller sysselsiittningen har en betydande omfördelning mot
tjänstesektorn iigt rum mellan 1976 och 1982. Industrisysselsättningen har.
som framg[H" av tabell 2. minskat med 130000 personer räknat på årsgenomsnitt. medan sysselsiittningen i den offentliga sektorn har ökat med
över 250000 personer. Den kommunala sektorn svarar för niistan hela
denna ökning.
Tabell 2 Sysselsättning
Tust!ntal personer
1976

1982

Föriindring

Industri
Övrig varuproduktion
Privata tjänster
Offentlig sektor

I 046
599
1 376
I 048

916
551
1414
I 302

-130
- 4~
38
254

Summa

4069

4183

114

Kiillt1: Statistiska ccntralbyrim och ekonomidepartementet.

Under hela 1970-talet ökade den totala sysselsättningen varje år. I genomsnitt var ökningen 35 000 personer per år. De två senaste aren har
emellertid den totala sysselsättningen minskat. 1981 var minskningen liten.
bara 6000 personer. 1982 beräknas sysselsättningen emellertid minska
med ca 20 000 personer.
Arbetslösheten har under det senaste decenniet legat pil en betydligt
lägre nivå i Sverige iin i de flesta andra industriländer. Delvis är det en följd
av den mycket amhitiösa arbetsmarknadspolitik. som utvecklades under
1960-talet och bö1jan av 1970-talet. Under de senaste tvf1 åren har emellertid arbetslösheten ökat kraftigt. vilket framgår av diagram I.
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Diagram I Antakt arbetslösa 1970- I 91C
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r
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Kiilla: Statistiska centralbyrän och ekonomidepartementet.

Den Rirda ekonomiska politiken
Perioden 1976-1982 har som helhet inneburit en i stort sett oförändrad
privat konsumtion och import. en ökad export. en kraftigt ökad offentlig
konsumtion och fallande investeringar. se tabell 3. Samtidigt har förhållandet mellan exportpriser och importprist:r varit så ogynnsamt att exporttillväxten ej varit tillräcklig för all uppriitthålla balans i våra utrikes affärer.

Tabell 3 Försörjningsbalans
Årlig procentuell volymförändring
1979

198(i

-0.8

'2.7

'2.R
-8.0
-:!.O
8.:!

4.8

-5.2

5.1
-0.1
7.:!
12.7

-1.6
I. I

-4.2

1.2

1,3

4,3

1,9

0,7

0,1

1977

1978

Privat konsumtion
Offentlig konsumtion
Bruttoinvcstering
Lagerförändring 1
Export
Import

-1.0
3.1

-3.0

Bruttonationalprodukt

-2.0

-2.6
-0.6
~

~

1981

198:!

0.3

-0.6

-0.5

2.4

'2.1

3.4

-4.6

IJ

-0.5
1.5

1.2
-3.5
-0.I

' Procent av föregående års bruttonationalprodukt.
Källa: Statistiska centralbyrån och ckonomidepart.:mentet.

3.4
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Perioden kan emclkrtid indelas i olika faser. 1977 och 1978 dämpades
den privata konsumtionen bl. a. genom devalveringarna 1976-1977 och
genom att merviirdeskatten höjdes. Genom att priserna på svenska exportvaror som en följd av devalveringen kunde sänkas i förhållande till de
utländska konkurrenterna och genom att världshandeln växte. blev det
möjligt att öka exporten 1978 och 1979.
Val[1ret 1979 lick dock den ekonomiska politiken en överdrivet expansiv
inriktning. Den totala efterfrågan i ekonomin ökade med nlira 6'7·(. Detta
bidrog till att bytesbalansen från 1978 till 1980 försämrades med närmare
20 miljarder kr.. se tabcll 4. Även inflationstakten ökade till närmare 14C.·~·
1980. Det senare var en följd bl. a. av stigande oljepriser men ocksfa av att
merviirdeskatten och en rad andra indirekta skatter höjdes hösten 1980 för
att mot verka de negativa effekterna p{i bytesbalansen av den kraftiga
konsumtionsstimulans som skett föregående ftr.
Tabell 4 R)·tesbalans och innation

B vtcsbalans.
miljarder kr.
Konsumentprisindex
procentuell ökning
fritn föregående ;ir

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

-7.1

-9.5

0.0

-9.9

-18.'i

-14.(1

-21.6

HU

11.4

10.0

7.2

13.7

12.1

8 ..'i

Kii/!11: Statistiska centralbyrån och cktmomidepartementct.

1981 och 1982 kännetecknas änyo av en åtstramning av den privata
konsumtionen. I kombination med en svag viirldsmarknad. svag konkurrenskraft och en därmed följande dålig cxportutveckling har det lett till en
fallande bruttonationalprodukt båda åren. Bytesbalans1.:n har fortsatt att
visa stora underskott. trots att delval veringen hösten 1981 torde ha medfört en viss ökning av exporten. lnflationstaktcn har dämpats und.::r 1982.
/11d11stri11

Industriproduktionen har. som framgår av diagram 2. utvecklats hetydligt sämre i Sverige iin i andra industriländer. Även jämfört med d1: nordiska grannländerna har Sveriges industri utvecklats svagt.
Den ofördelaktiga utvecklingen i den svenska industrin avspeglas i all
den har tappat marknadsandelar både på export- och hemmamarknaderna.
Av diagram 3 frarngfir att industrin sedan början av 1970-talet har förlorat
25~>( av utlandsmarknaden.
Olika faktorer har bidragit till denna utveckling. Den svenska exporten
är kraftigt inriktad mot investerings varor och investeringarna har till följd
av det låga kapacitetsutnyttjandet och den svaga tillväxten minskat pä våra
huvudmarknader. Sveriges industri är också mycket energiintensiv och
har därför drabbats hårt av energiprishöjningarna. Relativprisökningen på
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Diagram 2 Industriproduktionens tillvii.xt 1970-1982 !första kvartalet). Procent
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Di;1gram 3 l\larknadsandel för svensk export av bearbetade vawr
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svensk export 1974-1975 medförde förluster av marknadsandelar som
sedan har varit svåra att återta. De kraftiga lönekostnadsökningarna 1975
och 1976 i kombination med den långvariga lågkonjunkturen pressade
lönsamheten i industrin mycket hårt. Till detta kommer strukturproblem i
vissa branscher samt en passiv skogspclitik som medfört brist på råvara till
skogsindustrin och därmed lett till onödig import. osv.
Inom industrin har vissa branscher drabbats hårdare än andra. Tidigare
var det främst TEKO-industrin som hade problem. Från mitten av 1970talet har ytterligare problembranscher tillkommit: varven, järn- och stålindustrin och delar av skogsindustrin. Diiremot har delar av verkstadsindustrin och av den kemiska industrin klarat sig biittrc.
Bruttomarginalerna i industrin har under perioden 1976- 1981 legat på
en lägre nivå än i början av 1970-talet, se diagram 4. Denna försämring i
industriföretagens situation har också återspeglat sig i kraftigt ökade statsutgifter för industripolitiska åtgärder. Särskilt stora belopp har utbetalats
till varvsindustrin.
Den försämrade avkastningen på industriell verksamhet har tillsammans
med det låga kapacitetsutnyttjandet också medfört att industriinvcsteringarna har minskat drastiskt. Till detta har naturligtvis också bidragit att
avkastningen i finansiell verksamhet. fastighetsförvaltning m. m. har förbättrats. Investeringsvolymen i industrin har, som framgår av diagram 5.
minskat med 38 % mellan 1976 och 1982. En sådan minskning av industrins
utbyggnadstakt innebär naturligtvis betydande risker för framtiden: den
hotar industrins styrka och konkurrenskraft, och blir därmed även ett hot
mot sysselsättningen.
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Diagram 4 Bruttomarginaler för tillverkningsindustrin (SNI 3) 1970-1981
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Diagram 5 lnvesteringsvolymen i industrin 1970-1982
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Den svenska ekonomin uppvisar en allvarlig sparandebrist. Under perioden 1976- 1982 har bytesbalansen uppvisat underskott på mellan 2 och
41/~· av BNP varje ar utom 1978. Diirigenom har vi dragit på oss stora och
växande utlandsskulder och räntebetalningarna till utlandet har blivit en
allt större börda. Den svenska nettoställningen gentemot omvärlden har
således försämrats med närmare 90 miljarder kr. från 1976 till 1981.
För ekonomin som hclhl!l har sparkvoten, dvs. sparandets andel av
RNP, fallit från 23.9% undedren 1970-1974 till 16,2% 1981. Minskningen uppgår därmed till en tredjedel. Nettosparkvoten, dvs. sparandet minus
avskrivningar. har fallit ännu mer: från ca 15 c;.(. i början av 1970-talet till ca
5 C,·f-. idag. Dessa siffror avspeglar sttväl minskningen av investeringarna
som försämringen av bytesbalansen.
Statens budgetunderskott har ökat från knappt 4 miljarder kr. för budgetåret 1975/76 till 68 miljarder kr. budgetåret 1981/82, och i den reviderade
finansplanen från våren 1982 förutspåddes underskottet för budgetåret
1982/83 stiga till 76 miljarder kr. Det är denna försämring av de statliga
finanserna som återspeglas i det minskade finansiella sparandet i den
offentliga sektorn i diagram 6. De senaste åren har också inneburit en
kraftig omfördelning av sparandet från den offentliga till den privata sek-

Diagram 6 Finansiellt sparande som andel av RJ\P 1970-1982
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torn. Den privata sektorns linansiclla sparande har nämligen ökat i nästan
samma utstriickning som den offentliga sektorns finansiella sparande har
minskat.
Bakom denna ökning av dt:t privata finansiella sparandet ligger flera
faktorer. Dels har sparandet i försiikringsformer som finansieras med
avtalsrcglcrade arbetsgivaravgifter ökat. Dels har vinsterna gått upp i
banker. försäkringsbolag och andra finansiella företag. Men detta ökade
privata sparande har ej lett till att de privata investeringarna stigit: tvärtom
har dessa fallit. Något förenklat kan man se de senaste :\rens utveckling sä
all den privata sektorns investeringar i byggnader och maskiner för produktiv verksamhet har ersatts av inköp av statsobligationer för vilka staten
direkt eller indirekt har kunnat finansiera privat och offentlig konsumtion.

2.3 Den negati\'a ut\'ecklingen måste brytas!
Sammanfattningsvis kan konstateras att den svenska ekonomins utveckling under den senare hälften av 1970-talet inneburit att vi avlägsnat oss
alltmer frän de viktigaste ekonomisk-politiska målen: En balanserad tillväxt av våra samlade resurser, full sysselsättning, låg inflation. balans i
utrikesbetalningarna. samt en jämn fördelning av levnadsstandardcn.
Vår industriella bas. vars utveckling är avgörande säviii för vårt materiella välstand som för våra möjligheter att klara den fulla sysselsättningen.
har blivit allt mindre. Samtidigt har kraven pä densamma, i form av
behovet av exportintäkter för att betala för importen. vuxit i och med att
bytcshalansundcrskotten ökat. Detta har medfört att vår utlandsskuld ökat
sn:ihbt. samtidigt som våra möjligheter att betala räntor och amorteringar
på denna skuld blir allt mindre.
Ekonomins produktiva sparande och industrins investeringar har fallit
drastiskt. Det betyder att vi avsätter en allt mindre del av vära samlade
resurser till att bygga för morgondagen. Statsfinanserna har urholkats och
diirmed har avkastningen på finansiella placeringar stigit i förhållande till
avkastningen p{1 industriinvesteringar.
Denna utveckling iir uppenbart oht1llbar och måste brytas. Ju förr detta
sker. desto mindre blir de omställningskostnader i form av minskade
realinkomster som måste följa av en sådan kursomläggning. En fortsatt
utveckling i den riktning som gällt under de senaste åren skulle allvarligt
undergräva välstand och sysselsättning.

3

De ekonomisk-politiska alternati\'en

3.1 Uppgiften
Den nödvändiga kursomläggningen måste ta sikte på att värna sysselsättningen på såväl kort som lång sikt genom att öka produktionen och invcs-
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teringarna. i synnerhet inom den konkurrensutsatta sektnrn. och nedbringa underskottet mot utlandet. dvs. öka det produktiva sparandets
andel av våra inkomster.
Såväl niir det gäller att höj<1 sysselsiittningen som att stimulera investeringarna är industriproduktionens utveckling helt avgörande. Om industriproduktionen ökar blir det möjligt dels att stoppa den snabba utslagningen
av arbetskraft från industrin. dels att bygga ut såviil den privata som den
offentliga tjänsteproduktionen och därmed öka sysselsiittningcn även i
dessa sektorer.
För investeringarnas del visar all erfarenhet att företagens benägenhet
att investera i helt avgörande grad bestäms av efterfrågans och kapacitetsutnyttjandets utveckling. Som tidigare angivits är dock efterfo1gan p{i de
internationella marknaderna wag. och kapacitetsutnyttjandet !ägt. N{1gon
avgörande draghjälp från den internationella konjunkturen kan inte flirvi\ntas.
Mot denna bakgrund måste det omedelbara målet för den ekonomiska
politiken vara att så kraftigt förstärka den svenska km1kurrenskraften att vi
på egen hand förmår hejda den industriella nedgången. öka produktionen
och stärka den konkurrensutsatta delen av det svenska niiringslivet.
Den eftersträvade ökningen av produktion och sysselsiittning kan i princip ske dkr tre vägar - genom expansion av inhemsk efterfriigan. genom
en gradvis kostnadsanpassning samt slutligen genom en snabb konkurrcnskraftsförstärkning.
Det finns anledning att jämföra dessa alternativ.

3.2 Expansion av inhemsk efterfrågan
Ett tänkbart sätt att öka produktionen vore att lägga om finanspolitiken i
kraftigt expansiv riktning för att öka den inhemska eftcrfri\gan. och då
framför allt av dennas dominerande komponent. dvs. den inhemska konsumtionen.
En sådan politik skulle ha varit möjlig om den svenska ekonomin i
utgångsläget varit iji\mvikt och den svaga internationella efterfr~igeutveck
lingen bedömts som kortvarig. So.m tidigare nämnts är den svenska ekonomin emellertid i fundamental obalans och den internationella ekonomin
synes vara inne i en långvarig stagnationsperiod.
En expansionspolitik byggd enbart eller friimst på inhemsk efterfrågan
skulle i detta läge fördjupa obalanserna i ekonomin i flera avseenden.
Budgetunderskottet skulle växa kraftigt med en ytterligare lik vidisering av
ekonomin som följd. Den åtföljande högre inflationen skulle försiimra vår
konkurrenskraft. vilket skulle leda till lägre industriproduktion. Detta. och
de högre räntenivåer som skulle bli nödvändiga för att placera de ökande
budgetunderskotten. skulle motverka.den önskade återhämtningen av investeringarna.
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Den försämrade konkurrenskraften skulle leda till att bytesbalansunderskottet och utlandsskulden ökade ytterligare. Den eventuella förstiirkning av sysselsättningsläget som politiken i en inlcdningsfas skulle möjliggöra. skulle snart förbytas i en av bytesbalansskäl piltvingad htird åtstramning. Arbetslösheten skulle därför långsiktigt stiga. och detta särskilt
för de svaga grupper - inte minst ungdomar och kvinnor - som redan nu
har svärt att hålla ställningarna på arbetsmarknaden.
Sverige iir en liten. av omviirlden starkt beroende. öppen ekonomi. Alla
erfarenheter av 1970-talets stabiliseringspolitik visar att Sverige kan hillla
en högre nivå på efterfrågan än omvärlden endast om den svenska konkurrenskraften är tillräckligt stark. Under den s. k. överbryggningspolitikcn i
mitten av 1970-talet blev kombinationen av hög inhemsk efterfrågan och i.
förhållande till omvärlden stigande kostnader orsak till att vår bytesbalans
försvagades allvarligt. Denna politik bedrevs under jämviktsriksdagens
besvärliga parlamentariska liige och i förhoppningen om en internationell
konjunkturuppgång. som vi skulle kunna haka på. De dåvarande borgerliga
oppositionspartierna riktade kritik mot regeringens politik för att vara
alltför stram. Nu i efterhand kan vi konstatera. att den snarare blev alltför
expansiv.
Med dagens mycket större obalans i vära utrikes affärer och den starkt
försvagade industrisektorn kan vi inte föra en politik av det slaget. Som det
socialdemokratiska krisprogrammet "Framtid för Sverige" anger måste
planen för den ekonomiska återhämtningen ges en annan inriktning än
påspädning av den inhemska konsumtionen: "Den ökade cfte11"rf1gan mäste till större delen komma ur tv<! källor: Dels från utlandet och genom att
vår egen efterfrågan vrids över från import mot svenska produkter, dels
genom investeringar. som stärker produktionsförmåga och konkurrenskraft".
Den stimulans till den inhemska efterfrågan som kan komma i fn!ga är
därmed främst sådana investeringsstöd och invcsteringsutgifter som bidrar
till att ersätta import med inhemsk produktion (såsom energiinvesteringar.
vilka ersätter importerad olja med inhemsk energi) och som genom utbyggnad av infrastruktur (anläggningar. vägar. broar. m. m.) underlättar industrins expansion. I övrigt måste den ökade efterfrågan komma från omvärlden eller genom att inhemsk produkiion konkurrerar ut import på hemmamarknaden.
En politik. som tar sikte på att stärka näringslivets konkurrenskraft i
syfte att öka nettoefterfrågan från utlandet. kan emellertid genomföras pä
två olika sätt: Genom en gradvis nedpressning av inhemsk köpkraft i syfte
att successivt förstärka konkurrenskraften. eller genom att inledningsvis
åstadkomma en så stor konkurrenskraftsförbiittring att grunden läggs för
en snar uppgång av produktion och sysselsättning.

2 Riksdagen 1982183. I sam!. Nr 50
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3.3 Den ensidiga åtstramningspolitikcn
Den politik som fördes av de föregående regeringarna sades syfta till
jämvikt i bytesbalansen genom en successiv. gradvis förstärkning av konkurrenskraften. Dess tyngdpunkt lades emellertid på en iitstramning av
den inhemska efterfragan.
Genom denna åtstramning skulle den inhemska inflationen pressas ned.
Den försvagning av arbetsmarknaden som blev en följd härav skulle dämpa
löneutvccklingcn och därigenom kostnadsutvecklingcn och intlationstakten. Gradvis skulle den svenska konkurrenskraften stärkas och därmed
industriproduktion och investeringar stimuleras.
Denna politik misslyckades emellertid i en rad hänseenden. Till följd av
den otillräckliga konkurrenskraften kompenserades inte nedpressningen
av den inhemska efterfrågan av höjd efterfrågan från utlandet. Resultatet
blev att kapacitetsutnyttjandet i ekonomin sänktes med åtföl_iande lägre
produktivitet. högre kostm1der per producerad enhet och därmed en sämre
utveckling av konkurrenskraften än beräknat. Den vikande efterfrågan
bidrog också till att dämpa företagens investeringbenägenhet. Investeringsvolymen. som redan förut var klart otillräcklig. minskade därför ytterligare. Med sjunkande industriproduktion och investeringsnivå motverkades även den strukturomvandling av den svenska industrin som åtstramningspolitiken sades syfta till.
På sysselsättningens område blev följderna av den under de tv11 senaste
åren förda politiken fullt kiinnbara i år. I takt med att den offentliga
sektorns efterfrågan på arbetskraft bromsades upp och industrisysselsättningen minskade. ökade antalet arbetslösa. När så även ambitionsnivån
för arbetsmarknadspolitiken sänktes. blev följden en snabbt stigande öppen arbetslöshet.
Sammanfattningsvis ledde den förda åtstramningspolitiken till ett betydande underutnyttjande av arbetskraften och av vår industriella kapacitet.
Den nedgång i det produktiva sparandet - investeringarnas och utrikesnettots andel av nationalinkomsten - som iltföljde denna politik bidrog.
som tidigare framhållits. till att ytterligare fördjupa obalanserna i ekonomin.
Denna ensidiga åtstramningspolitik medför mycket stora välfärdsforluster i form av ökad arbetsli:hhet, utslagning av industrikapacitet och successivt sjunkande levnadsstandard. Den har också oacceptabla fördelningspolitiska konsekvenser. Det iir dessutom mycket tveksamt om den - trots
dessa höga kostnader - över huvud taget skulle kunna leda till återställd
balans i den wenska ekonomin. Detta alternativ för den ekonomiska
politiken ter sig därför inte heller acceptabelt.

Prop. 1982/83: 50

19

3.4 Det produktionsexpansiva alternativet
Omfattningen av obalanserna i den svenska ekonomin och kraften i den
långsiktigt nedåtgående trenden för produktion. sysselsättning och investeringar var hösten 1982 sådana att det framstod som nödviindigt att vända
utvecklingen.
Inte minst gällde det att återupprätta förtroendet för den svenska kronan. vilken - till följd av den ogynnsamma industriella utvecklingen sedan flera år varit mycket svag. Den nedskrivning av kronan. som den
förra regeringen vidtog hösten 1981. var ej tillräcklig för att återställa
förtroendet för kronan. Valutautflödet har under de 12 senaste månaderna.
med några få undantag. legat på ungefär två miljarder kronor i månaden.
Kravet på ett omedelbart trendbrott förstärktes av den massiva spekulation mot kronans värde. som under sensommaren och bör:jan av hösten
visade den negativa syn på den ekonomiska utvecklingen i Sverige som var
förhärskande på de internationella marknaderna. Bara under den första
veckan i oktober uppgick valutautflödet till över 2.5 miljarder kr. Om den
nytillträdande regeringen hade försökt stoppa den spekulativa atta.:ken
mot kronan med hjälp av räntehöjningar och skiirpt åtstramning hade
följden blivit en dramatisk utslagning av industriki1pacitet ot:h en än kraftigare ökning av arbetslösheten.
Det enda sättet att snabbt bryta den industriella nedgången och skapa
förutsättningar för att inom överskådlig tid vända den i en nödvändig
expansion var därför att devalvera. För att en devalvering skulle bli trovärdig och en gång för alla göra slut på de senaste årens återkommande
valutakriser måste den ges en sådan storlek att den kan bidra till att lösa de
långsiktiga konkurrens- ot:h strukturproblemen. som orsakat både underskott och valutakriser. Efter konsultationer med berörda parter. bl. a.
övriga nordiska länder. skrevs således kronans värde ned med 16 0·? den 8
oktober.
Den ökning av konkurrenskraften som devalveringen medför. gör alt det
under kommande är blir möjligt att få till stånd ett avgörande brott med de
nedåtgående trenderna för produktion. sysselsiittning o.:h investeringar.
Hiirigenom blir det möjligt att genomföra den strategi som förespråkades i
krisprogrammet ··Framtid för Sverige". Även vid den ytterligt svaga tillväxt av världshandeln som kan befaras kan den totala efterfrågan som
riktas mot svensk produktion öka. Efter någon tid bör det bli möjligt att
hejda sysselsättningsnedgången inom industrin. Genom att öka industriproduktionen skapas resurser för att stärka sysselsättningen inom den
privata och offentliga tjänstesektorn samt för att värna de viktiga so.:iala
transfereringssystemen. Den konkurrensutsatta sektorn förstiirks och därmed skapas förutsättningar för en återhämtning av investeringarna och en
strukturomvandling av näringslivet i riktning mot långsiktigt lönsamma
verksamheter. Det omfattande industristödet till förlustföretagen kan börja
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avvecklas. Möjligheter öppnas att väsentligt minska bytesbalansunderskottet och dlirmed utlandsskulden.
Ett viktigt led i strävandena att göra industrin mer konkurrenskraftig är
att bereda den tillgirng till en större hemmamarknad. Sverige bör mer
aktivt än hittills verka för att de nordiska ländernas industri stärks genom
att få utvecklas med hela Norden som hemmamarknad. Detta är av särskild vikt för de sm{1 och medelstora företagen. P{t grund av den ekonomiska stagnationen har Sverige erbjudit en allt sämre avsättningsmarknad för
de nordiska ländernas export. vilket försämrat förutsättningarna för det
ekonomiska samarbetet i Norden. Det iir från detta perspektiv av särskild
betydelse att Sverige återvinner sin ekonomiska styrka. Endast härigenom
kan Sverige göra en fullgod insats i det nordiska ekonomiska samarbetet.
Det är av stor vikt att påskynda de ansträngningar som görs inom Nordiska
Ministerrädel för att vidareutveckla den nordiska hemmamarknaden.
Den kraftfulla omläggning som devalveringen medfört är emellertid förknippad med vissa risker. Det är viktigt att identifiera dem. så att de också
blir möjliga att undvika.
Den vanligaste orsaken till att devalveringar misslyckas är att de inte
åtfi.iljs av en ekonomisk politik i övrigt som förmår befästa den uppnådda
förstärkningen av konkurrenskraften. dvs. att den inte är en del av ett
helhetsprogram. Den devalvering som nu genomförts är emellertid endast
första fasen i en övergripande krisplan. och den Atföljs av en rad kompletterande iltgärder. vilka till~ammans i en andra fas skall siikerställa att
devalveringen ger de önskade effekterna.

4

Den ekonomisk-politiska strategin för de närmaste åren

4.1 Huvudlinjerna i den ekonomiska politiken
Genom devalveringen har goda möjligheter skapats att samtidigt öka
tillviixtcn och minska ohalanserna i den svenska ekonomin. Om dessa
möjligheter skall kunna utnyttjas är det av avgörande betydelse att devalveringen följs upp genom en konsekvent ekonomisk politik som främjar
tillväxten i den konkurrensutsatta sektorn genom att tillse att förbättringen
av konkurrenskraften blir bcsu\ende.
Huvudlinjerna i en sädan politik m{iste vara:
- alt samla hela nationen och effektivt utnyttja våra resurser i kampen för
den fulla sysselsättningen.
- att beklimpa inllationcn och {tterställa jämvikten i bytesbalansen,
- att låta de nödviindiga bördorna bäras av alla grupper i samhället efter
deras bärkraft.
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4.2 Bestående konkurrenskraftsförbättring
En grundläggande förutsättning för att devalveringen skall bli lyckosam
och ge långsiktigt positiva effekter på den svenska ekonomin är att förbättringen av företagens konkurrenskraft blir bestående och inte snabbt iits
upp av en våg av pris- och kostnadsökningar. Det är också nödvändigt att
företagen utnyttjar konkurrenskraftsförbättringen till att sänka sina priser i
förhållande till världsmarknadspriserna eller på annat sätt förstiirka sin
marknadsposition. Därigenom kan de öka sin export och återta en del av
de marknadsandelar som förlorats under senare år. vilket omgående verkar stimulerande på produktion och tillväxt i den konkurrensutsatta sektorn. I takt med att kapacitetsutnyttjande och vinster stiger skapas så
småningom också förutsättningar för en investeringsuppgäng i niiringslivet.
Möjligheterna att snabbt få igång en positiv utveckling enligt dessa linjer
ökar om företagen redan från början anser sig ha skäl att räkna med att
konkurrenskraftsförbättringen blir bestående. Deras benägenhet att utnyttja den förstärkta konkurrenskraften och bygga ut produktionskapaciteten bör då vara väsentligt större än om det finns risk för att förbättringen
av konkurrensläget endast blir temporär.
Men för att konkurrenskraftsförbättringen skall bli bestående måste
människorna i vårt land acceptera den engångssänkning av levnadsstandarden som följer av devalveringen. Det krävs att ingen grupp försöker
kompensera sig på andras bekostnad för den inflationseffekt som devalveringen övergångs vis innebär. Om detta villkor inte skulle uppfyllas. omintetgörs den förbättrade konkurrenskraften. de ekonomiska obalanserna
skulle förvärras. och det ofrånkomliga resultatet blir en stegring av arbetslösheten.

4.3 En rätt\'is fördelningspolitik
Det är således av avgörande betydelse att alla grupper solidariskt ger sitt
bidrag för att stärka den svenska ekonomin. Det svåra ekonomiska läget
kräver uppoffringar av människorna i vårt land. I det läget skärps kraven
på fördelningspolitiken. Människorna är, av först[ieliga skäl, endast villiga
till sådana uppoffringar. om de upplever att bördorna fördelas efter biirkraft och att politiken värnar de svaga och uisatta i samhället.
Likaså är det viktigt att uppoffringa~na upplevs som meningsfulla: att
människorna märker att de följs av åtgärder som syftar till att ge de
önskade resultaten. Därför är en krispolitik baserad på kraven om en
rättvis fördelning den enda möjliga. Därför ställer regeringen också fördelningspolitiken i centrum för krisplanens genomförande.
Det viktigaste inslaget i fördelningspolitiken är kampen för den fulla
sysselsällningen. Regeringen har redan avsatt betydande resurser i kam-
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pen mot arbetslösheten och alla dess förödande fördelningspolitiska
orättvisor. Detta arbete kommer att fortsiitta. Framför allt eftersträvar
regeringen att häva den höga arbetslösheten bland ungdomen.
Den utveckling som under de föregående regeringarna hotat .att medföra
ökande klyftor i det svenska samhället måste brytas. Regeringen kommer
att infria de fyra vallöftena. som syftar till att värna det sociala trygghetssystem som byggts upp under arbetarrörelsens ledning: Värdesäkringen av
pensionerna kommer att återställas: beslutet om införande av karensdagar
och försämrad ersättningsnivå inom sjukförsäkringen rivs upp: försämringen av dagersättningen inom arbetslöshetsförsäkringen samt försämringen
av statsbidragen till barnomsorgen kommer att upphävas. I enlighet med
utfästelserna i det socialdemokratiska krisprogrammet kommer vidare den
fortsatta utbyggnaden av den offentliga servicen att prioritera barnomsorgen och äldrevården.
Speciellt vinnlägger sig regeringen i detta sammanhang om att stödja
barnfamiljerna. Omfattande insatser kommer att sättas in för att skydda
dem: Barnbidragen höjs. särskilt för flerbarnsfamiljerna: de förlängda
barnbidragen för grundskolestuderande över 16 år höjs: studiebidragen till
gymnasiestuderande höjs: och livsmedelssubventionerna höjs. Dessutom
har beslut redan tagits om höjning av bostadsbidragen. vilket också främst
gynnar barnfamiljerna.
Men fördelningspolitiken innefattar inte bara ätgärder för att mildra
krispolitikens bördor för de mest utsatta grupperna. Regeringen avser
också att säkerställa att de välbärgade medborgarna verkligen ställer upp
efter b~irkraft. Skatten på förmögenheter. arv och gävor kommer att skiirpas. Vissa skattelättnader som beviljats aktieiigarna kommer att avskaffas.
Höjd skatt kommer att tas ut pi"i en del umbärliga varor. Samtidigt medför
reformen av inkomstskatten att det blir mer lönsamt att arbeta och spara
men mindre lönsamt att konsumera på kredit och att missbruka avdragsmöjligheterna.
Dessutom kommer regeringen att intensiliera kampen mot skattellykt
och ekonomisk brottslighet. Ingen skall få kunna dra sig undan sina medborgerliga skyldigheter.
Vinsternas utveckling och användning spelar en central roll i fördelningspolitiken. Ett bfide ofrånkomligt och önskvärt resultat av devalveringen är att vinsterna i den utlandskonkurrerande delen av näringslivet
kommer att stiga - i vissa företag och branscher till påtagligt höga nivåer.
En sådan vinstutveckling ställer bestämda krav både på företagen och på
den ekonomiska politiken.
För det första kan vinstökningen inte tillfitas ge upphov till en onormalt
hög löneglidning. som allvarligt skulle försvåra en äterhållsam lönepolitik.
För det andra måste - sfi långt det är möjligt - garantier skapas för att
vinsterna används till produktiva investeringar. För det tredje mäste strävan vara att förhindra att vinstuppgången leder till en ytterligare koncen-
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tration av förmögenheter och makt i näringslivet. De {1tgärder i fråga om
företagens vinster som föreslås resp. aviseras i denna proposition har
utformats för att uppnå dessa tre syften.

4.4 Låg inflation
Genom en aktiv och medveten fördelningspolitik skapas sftledes förutsättningar för att medborgarna solidariskt skall biira de uppoffringar som iir
nödvändiga för att ta viirt land ur krisen. Men en bestående konkurrcnskraftsförbiittring ställer inte bara krav p{1 en anpassning av reallönerna. I
ett längre perspektiv maste inflationen begränsas till högst den nivå som
råder i v{1ra viktigaste konkurrentländer. Dessutom måste ekonomins produktionsförmåga stärkas genom att landets resurser i form av arbetskraft
och kapital utnyttjas på ett effektivt sätt.
Devalveringen av den svenska kronan medför via stigande importpriser
en oundviklig cngängshöjning av den allmänna prisnivån i landet. Sedan
denna effekt slagit igenom måste inflationen pressas ned till en 1~1g nivå.
Låg inflation skapar gynnsamma villkor fiir ekonomisk tillväxt samtidigt
som en rättvis fördelning av inkomster och förmögenheter underlättas. En
målmedveten inflationsbekämpning iir också en förutsättning för att varaktigt kunna nedbringa dagens rekordhöga räntenivåer.
En återhållsam lönerörelse utgör en viktig grundsten i kampen mot
infö1tionen. Om man skall kunna undvika <1tt hamna i en mycket svårhanterlig pris- och lönespiral som pil sikt hotar växelkursen. fiir inga grupper
försöka kompensera sig för den standardsänkning som devalveringen på
kort sikt medför. Den kommande avtalsrörelsen är härvid utomordentligt
betydelsefull. Det iir av avgörande vikt att den resulterar i en uppgörelse
som bcfäskr den förstiirkning av konkurrenskraften som devalveringen
gjort möjlig. Regeringen föreslår nu en rad åtgärder i syfte att skapa
förbättringar för en s{1dan uppgörelse. bl. a. när det giiller fiirdelningspolitiken och vinsternas anviindning. Av stor betydelse är även att pensionärernas riksorganisation förklarat att pensioniircrna är beredda att bära sin del
av de uppoffringar. som blir nödviindiga för att friimja sysselsättning och
industriell tillväxt. Löntagarorganisationerna har ocks<l deklarerat att de är
införstitdda med att det ekonomiska läget inte ger utrymme för höga
nominella lönepf1slag.
I ett mer långsiktigt perspektiv har den marginalskattesiinkning som
beslutats för iivcn 1.983-1985 skapat förbättrade förutsättningar för låga
nominella löneökningar. Specifika krav ställs också på utformningen av
den ekonomiska politiken under kommande år. En alltför hög inhemsk
efterfrågan skulle riskera att medföra ökade sv{irigheter att h~11la kostnadssidan i schack. vilket i sin tur skulle leda till att konkurrenskraften försvagades och att devalveringens positiva effekter urholkades. En expansion i
den konkurrensutsatta sektorn miistc därför kombineras med en återhållsam inhemsk konsumtionsutvcckling.
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Det pä sikt stiirst;·1_ hotet mot en låg inflationstakt utgörs av den likvidisering av kreditmarknaden som de senaste ilrens stora och stiindigt ökande
budgetunderskott medför. Bringas inte budgetunderskotten under kontroll
iiventyras den industriella ilterhiimtning som fö· nödvändig för att rekonstrut!ra den svenska ekonomin. Därmed skulle sjiilva kiirnan i den nu
inledda krispolitiken hotas. Finanspolitiken mf1ste bngsiktigt inriktas pä
all förbiittra statens finanser. Det måste ske genom stor åtahfallsamht!t
med statens utgifter men ocks~i genom inkomstförstiirkningar vad giiller
silviil skattt!r som avgifter.
Yiisentliga delar av de statliga utgifterna är en nödviindig grundsten för
all uppnil grundläggandt: Slh:iala och miinskliga behov. I det utomordt!ntligt kärva budgetliige som nu avtecknar sig mi'lste emellertid alla utgifter
noga prövas. Aven ytterst angeHigna utgiftt!r kan behöva ses över i syfte
att pröva om de uppsatta miilen pft ifrågavarande:! omr~lde uppni\s p[i ett
statslinansicllt acceptabelt siitt. Utgifter som framsthr som mt!r umbiirliga
m~1ste gen(Jm t!tt intensifierat omprövnings- och omprioriteringsarbt!tt!
bringas ned. Av största vikt är att finna åtgärder som syftar till att mildra
inslagt!t av automatik i budgeten.
Under de närmaste i\ ren är utrymmet för nya Maganden starkt begränsat
och bör i första hand utnyttjas för att stödja verkligt utsatta gruppt!r.
Utrymme hiirför inom den statliga budgeten måste skapas genom omprioriteringar. Detta sbrper kraven p{1 en aktiv och fördelningspolitiskt viil
avvägd budgetpolitik.
Den nyligen genomförda nedskrivningen av den svenska kronan medflir
att företagens internationella konkurrenskraft kraftigt förbättras. Såsom
anges i regeringsförklaringen måste denna nedskrivning följas av en neddragning av vissa former av subventioner till näringslivet, vilka under de
borgerliga regeringarna allvarligt försvagat statsbudgeten.
Mot denna bakgrund och med beaktande av de kraftigt ökade kostnaderna för subventionerade ex.portkrediter inom det s. k. SEK-systemet
komma inom regeringskansliet att göras en översyn i avsikt att reducera
statens kostnader för SEK-systemet. Detta innebär att subventionsgraden
i systemet bör sänkas. Ett led i översynen bör vidare vara att pröva
möjligheterna till ökad samordning mellan de beslut om ex.portkreditgarantier som fattas av Ex.portkreditniimndcn och de subventionerade
ex.portkrediter som beslutas av SEK. Sverige bör också aktivt medverka i
de internationella överläggningar som påg~ir om minskning av subventionselementet i exportkrediter. I översynen bör ocks~l övervtigas möjligheterna
att finna andra former för finansieringen av SEK-systemet. vid sidan av
statsbudgeten. Det finns anledning att {1terkomma till detta iirende senare. i
samband med förslag till riksdagen innevarande riksmöte.
Vi kommer iindå all under översbdlig framtid dras med betydande
underskott i statsbudgeten. Politiken mäste diirfor i_ett kortare perspektiv
inriktas pii att finna viigar att i ökad utsträckning finansiera underskottet p{1
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ett sätt som inte driver upp inflationen. Det innehär att statens upplfming
hos allmänheten måste intensifieras och upplåningen i hanksystemet begränsas. På det sättet undviks en intlationsskapande pitspädning av likviditeten i ekonomin. Bl. a. i syfte att minska likviditeten i ekonomin kommer
vidare reglerna för inbetalning av skatter och avgifter att ses över. Därigenom kommer ocks~1 statens finanser att förstiirkas.
Det är angeläget att undvika omotiverade prishöjningar i samband med
devalveringen. Sc'idana kan lätt fii självförstärkande spridningscffekter.
Därför har ett allmänt prisstopp inforts. För importerade varor får dock
priset höjas i den utsträckning som motiveras av den ändrade växelkursen,
vilket underlättar den eftersträvade relativprisföriindringen mellan svenska och importerade vawr. Strävan är att prisstoppet skall vara i kraft
under en relativt kort tidsperiod.

4.5 Ett effektivt resursutnyttjande
Skattereformen iir av stor betydelse dä det gäller alt säkerställa att
landets resurser utnyttjas sa effektivt som möjligt. Genom att marginalskattesatserna sänks inte minst för de breda löntagargrupperna uppmuntras ökade arbetsinsatser och ökat sparande. Omflyttningar till nya arbetsuppgifter görs mer lönsamt och stimulerar därmed till effektivare arbetsinsatser. Samtidigt beskärs - såväl genom marginalskattesänkningen som
genom begränsningen av underskottsavdragens värde - avkastningen på
skatteplanering och avdrag. Detta är ett led i regeringens allmänna strävan
att föra över resurser frän improduktiv till produktiv verksamhet.
För att mohilisera landets resurser kommer regeringen vidare att vidta
kraftfulla åtgärder för att öka vår produktion inom energi- och skogssektorerna. Sä snart som möjligt kommer särskilda åtgärder att vidtas i syfte
att trygga skogsindustrins rävarutiehov och avhjälpa den virkesbrist. som
under några av de senare ~1ren varit ett hinder för fullt resursutnyttjande
inom skogssektorn och som förorsakat onödig virkesimport. Omfattande
insatser kommer att göras för att i ökad utsträckning ta till vara våra
inhemska energiresurser och därmed minska behovet av dyrbar importerad olja. Inledningsvis ges diirvid ökat stöd framför allt till distribution av
fjärrvärme samt till anläggningar för torveldning.
Satsningarna på energiområdet ing[1r i ett mer omfattande investeringsprogram. som regeringen avser att genomföra-för att påskynda den
industriella expansionen. Det hör i detta sammanhang understrykas. att de
offentliga investeringarna samt myndigheternas stöd till det privata näringslivets investeringar kommer att kanaliseras till sådana verksamheter
som bedöms ha goda förutsättningar för långsiktig lönsamhet. Devalveringen har skapat förutsättningar för att näringslivet på egna ben skall
kunna ta sig ur de rådande svårigheterna; regeringen kommer därför att till
det yttersta försöka undvika en situation där Sverige skulle bli beroende av
ett med statssubventioner vidmakthållet näringsliv.
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lnvesteringsprogrammet och investeringsstödet kommer följaktligen att
inriktas å ena sidan på sådan industriell verksamhet som har förutsiiltningar att klara sig igenom hård konkurrens. å andra sidan på sådana investeringar i infrastruktur som sänker kostnaderna och stärker konkurrenskraften för industrin som helhet. Som exempel på det sistnämnda kan anföras
upprustning av vägnätet, av järnvägarna. luftfarten samt av post- och
telekommunikations väsendet.
lnvestcringsprogrammet omfattar även insatser för att stärka forskning
och utbildning. vilket är av långsiktig betydelse för förnyelsen av svenskt
näringsliv.
För att våra produktiva resurser skall kunna mobiliseras fullt ut kriivs
också att arbetskraftens potential tas tillvara och att arbetsmarknaden
fungerar effektivt. Skattereformens positiva effekter har redan berörts.
Det iir vidare viktigt att förebygga sädana flaskhalsproblem som bristen p[t
yrkesarbetare orsakat inom industrin. Regeringen understödjer däti'ör det
initiativ som tagits av AMS och verkstadsindustrins parter till en siirskild
satsning på bristyrkesutbildning inom verkstadsindustrin. För detta ges
AMS ökade resurser.

4.6 Stabiliseringspolitiska överväganden
Den ekonomiska politiken kan inte bara ·utformas med hiinsyn till de
langsiktiga målen utan måste ocksä avvägas med hänsyn till konjunkturläget. Vid en snabb och kraftig internationell konjunkturuppgång kan obalanserna i den svenska ekonomin avhjälpas relativt snabbt. En exportledd
produktionstillväxt kan då kombineras med en stram inhemsk efterfrågepolitik utan att negativa sysselsättningseffekter behöver uppkomma.
Det är emellertid. som tidigare niimnts. troligt att det internationella
konjunkturuppsvinget dröjer och att det dessutom blir relativt svagt. Den
inhemska efterfrågan kan då inte stramas iit lika hftrt. utan politiken m[1ste
avviigas med hänsyn till de krav som de stabiliseringspolitiska mälen och
framför allt dä målet om full sysselsättning stiiller.
På grund av de stora obalanserna i den svenska ekonomin är del emellertid inte möjligt att. vid en internationell konjunkturnedgi!ng. parera de
negativa effekterna på sysselsättningen genom att i stabiliseringspolitiskt
syfte öka den offentliga konsumtionen. Detta skulle riskera att förvärra
strukturproblemen i den svenska ekonomin. Det begränsade utrymme som
nu linns för ökad offentlig expansion bör huvudsakligen användas till
investeringar som främjar -tillväxten. bl. a. genom att stödja den konkurrensutsatta sektorns expansion. Detta synsätt har varit vägledande vid
utarbetandt:t av det investeringsprogram som ingår i krisplanen.
Sysselsättningen måste i övrigt värnas genom en aktiv arbetsmarknads~
pnlitik. Behoven är här stora efter det senaste årets kraftiga försvagning av
arbetsmarknaden och inför den fortsatta försvagning som kan förutses i
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vinter. AMS kommer att tilldelas resurser i erforderlig omfattning för att
de arbetsmarknadspolitiska medlen skall kunna sättas in med full styrka.
Sysselsättningen i beredskapsarbeten kommer att öka kraftigt. och omfattande insatser för att speciellt bekämpa ungdomsarbetslöshcten kommer
att sätta.~ in. Riktade åtgärder för att lindra de exceptionella sysselsättningsproblemen i Norrbotten skall rn.:ksä vidtas.

5

De ekonomisk-politiska åtgärderna

Regeringens ekonomiska politik utgör en strategi för ökad tillväxt. höjd
sysselsättning och rättvis fördelning. Det första steget i denna strategi togs
genom devalveringen den 8 oktober. vilken avsäg att stärka det svenska
näringslivets konkurrenskraft och liigga grunden för en sanering av vårt
lands ekonomi. Devalveringen skall under den kommande mandatperioden
följas upp genom en fast och konsekvent ekonomisk politik i syfte att
säkerställa att konkurrenskraftsförbtittringen blir bestående.
Men samtidigt är det akuta sysselsiittningshigct utomordentligt allvarligt. När den nya regeringen tilltriidde i september gick 176000 människor
utan arbete. Det är en ökning med över 50C.+ pä ett år och den högsta
månadssiffra som noterats på mer än 25 år. Vi vet dessutom av erfarenhet
att arbetslösheten normalt stiger under vintern.
Omedelbara och omfattande insatser krävs därför för att förhindra en
dramatisk försämring av sysselsättningsläget under det kommande halvåret.
Regeringen har således tagit ställning för ett omfattande program med
det dubbla syftet att lindra de akuta svårigheterna under den kommande
perioden och samtidigt understödja och komplettera den l<'lngsiktiga ekonomisk-politiska strategin. I detta program ingär en massiv arbetsmarknadspolitisk insats innefattande nya anslag för arbetsmarknadsutbildning.
beredskapsarbeten och riktade ungdomsinsatser. Vidare läggs ett omfattande invesfrririgsprogrnm fast.
Syftet med detta investeringsprogram är fyrfaldigt. För det första skall
det bidraga till att importen av energi begränsas: för det andra skall det
understödja industrins kommande expansion. genom att bygga ut och
modernisera samhällets infrastruktur: för det tredje skall invcstcringsprogrammet hejda den fortgående utslagningen av vissa för näringslivets fortbestånd viktiga branscher. framför allt byggnadsindustrin: och för det
Gärde. slutligen. skall det bidraga till att klara de akuta sysselsättningsproblemen under vintern 1983/84. återigen främst på byggnadsområdet.
Dessa insatser är ej ämnade att vara permanenta. De skall efterhand
avlösas av den efterfrägan som den förbättrade konkurrenskraften. genom
ökad export och återvunna marknadsandelar på hemmamarknaden. kommer att ge. Under en övergimgsperiod kommer de emellertid att vara av
synnerlig vikt.
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I regeringens ekonomiskt-politiska åtgärdspaket ingår l)Ckså en rad förändringar på skatternas omrilde. Dessa har dels till syfte att stimulera till
ökade investeringar. dels iir de iignade all fördela krispolitikens bördor s~1
rättvist som möjligt. Av särskild bdyddse är i delta sammanhang det
system för vinstdelning. som regeringen avser att införa för aktiebolagen
under nästkommande år.
Slutligen kommer regeringen också att infria de fyra vallöften Llm tryggandet av vissa sociala viilfardsreformer. som det socialdemokratiska partiet utfärdade i valrörelsen.

5.1 Arbetsmarknadspolitikcn
Regeringen har i slutet av oktober i år presenterat ett arbetsmarknadspolitiskt åtgänlsprogram för att begriinsa arbetslösheten under hösten och
vintern. Förslag om dessa i1tgärder redovisas senare denna dag i detalj av
chefen för arbetsmarknadsdepartementet.
Tyngdpunkten i detta åtgärdsprogram ligger p{t sysselsiittningsskapande
åtgärder till ett belopp om I 950 milj. kr .. varav I 650 milj. kr. avser
beredskapsarbeten. Härigenom kan antalet dagsverken ökas frän den tidigare planeringsnivån för budgetåret 1982/83 om 6.3 milj. till 9.6 milj.
dagsverken. Med utnyttjande av finansfullmakten !prop. 1981/82: 150. Fil'
1981/82: 40. rskr 198 \/82: 393) har regeringen genom beslut den 21 oktober
1982 beslutat tidigarelägga statliga investeringsprojekt för I 017 milj. kr. i
syfte att undvika en fortsatt försiimring på byggarhetsmarknaden. Inom
ramen för de sysselsiittningsskapande ätgärderna disponerar AMS sedan
tidigare 60 milj. kr. för rt1drumsbeställningar till industrin. Denna ram höjs
med 300 milj. kr. för statliga industribestiillningar.
Inom arbt:tsmarknadsutbildningen har regeringen redan fattat beslut om
atl höja bidragen till utbildning när det linns p~ttaglig risk för permittering
eller uppsägning av arbetstagare fr<'tn 20 kr./tim till 35 kr. /tim. Höjningen
begränsas till utbildning inom tillverkningsindustrin. Kostnaderna för denna höjning inkl. en förviintad volymökning beräknas till 170 milj. kr.
Samtidigt har regeringen föreskrivit att AMS för budget<\ret 1982/83 för
planera arbetsmarknadsutbildning pil en nivä motsvarande 125 000 deltagare. att jämföra med den tidigare planeringsniv~111 110000 deltagare. 30 milj.
kr. satsas diirutöver pt1 bristyrkesutbildning i syfte att förebygga si'iclana
flaskhalsproblem som kan orsakas av brist pft yrkesarbetare i en konjunkturuppgang. Satsningen gäller fortbildning av anstiillda inom verkstadsindustrin till kvalificerat yrkcsarbete.
Ramen för bidrag till ungdomsplatser, som tidigare uppgick till 60 milj.
kr., har likasä genom utnyttjande av finansfullmakten. genom regeringens
beslut den 21 oktober 1982. höjts med 90 milj. kr.
Mot bakgrund av det särskilt ansträngda sysselsättningsläge\ i Norrbotten har en betydande del - drygt 183 milj. kr. - av de tidigarelagda statliga
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investeringarna avdelats för byggnads- m:h anläggningsarbeten i detta län.
Kostnaden för de nu anmälda resp. föreslagna åtgiirderna på arbetsmarknadspo\itikens område uppgår till sammanlagt ca 3,7 miljarder kr.

5.2 Investeringsprogrammet
De investeringsinsatser som förcsllls riktas främst mot energi-. kommunikations- och hyggsektorerna.
Kommunikationsdepartementet bör få anslag om totalt 1 000 milj. kr. för
att under innevarande och nästa budgetår genomföra ett antal viktiga
investeringsprojekt. Flera områden berörs. Då det giiller förbättring av
vägnätet planeras en utbyggnad av bl. a. Värmdövägen. av E 4. E 6 och
riksväg 51. Speciella åtgärder mot eftersatt viigunderhftll kommer att vidtas för att öka trafiksäkerheten och minska trafikstörningar.
Statens Järnvägar bör få ökade anslag till ner lok och vagnar. samt för en
utbyggnad av delar av spårnätet. Luftfarten byggs ut genom att Arlanda
komplcttents med nya anläggningar och genom att dess banor förbiittras.
Postverk~t och televerket får särskilda anslag för nya investeringar. i det
sistnämnda fallet i syfte att tidigarelägga digitaliseringen av telenätet.
Åtgärder för att främja investeringar och utvecklingsarbetc i kollektivtrafiken kommer också att vidtas.
Utbildningsdepartementet bör fä anslag om 170 milj. kr. för att under
innevarande och nästa budgetår bygga om och till forsknings-. undervisnings- och bibliotekslokalcr. Därigenom stöds såväl forskning och utbildning som byggsektorn.
Byggnads verksamheten stimuleras även genom att bl. a. ett system med
hyresrabatter hör införas för nybyggnation. varigenom efterfrägan och
produktion av hyreslägenheter understöds. Dessutom bör totalt 600 milj.
kr. satsas på energibesparande ätgiirder. friimst avseende isolering och
fjärrvärme. för bostadshus.
På energisidan bör under innevarande och nästa budgetår genomföras
ett investeringsprogram omfattande totalt 1.2 miljarder kr.. varav mer än
hälften bör avse stöd till tillverkning och upphandling av energiutrustning.
såsom värmepumpar och koleldade förbriinningsanliiggningar. För att möjliggöra en minskning av oljeimporten bör ökat stöd ocks~t ges till fjärrvärmedistribution samt till torvcldningsanläggningar.
För att vi bättre skall kunna utnyttja Sveriges egna råvaruresurser bör
totalt 300 milj. kr. anslås till ett investerings- och utvecklingsprogram för
gruv- och mineralindustrin. och då i ett första skede ett program för utökad
prospektering. Merparten av prospekteringen kommer att ske i Norrbotten. Syftet är att öka livslängden hos befintliga gruvor och mineralföretag
och att lägga grunden för nya för att därigenom ästadkomma en langsiktigt
lönsam breddning av industrin.
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5.3 Skattepolitiken
De atgiirder på skattepolitikens område som nu bör genomföras berör
företagsbeskattningen. kapitalbeskattningen. inkomstskatten. mervärdeskatten samt införande av vissa nya punktskatter.
Ett centralt mcl.1 för regeringens ekonomiska politik är. som tidigare
framhållits. att stimulera till en ökning av investeringarna. i synnerhet
inom industrin. Det viktigaste medlet härför är att genom generell ekonomisk politik åstadkomma en tillräcklig efterfrågan. sft att kapacitetsutnyttjandet höjs och initierar en investeringsuppg~\ng. I väntan på en dylik
självbärande uppgång bör emellertid också de skattepolitiska medlen utnyttjas för att stimulera investeringsverksamheten. Följande atgärder aktualiseras i detta syfte:
- obligatorisk avsättning till investeringsfond. Aktiebolag och ekonomiska föreningar bör åläggas att betala in 20 % av sina vinster för 1983 till
räntelösa investeringskonton hos riksbanken. Inbetalningen skall vara
avdragsgill under förutsättning att företagen sätter av motsvarande belopp till en särskild investeringsfond
- investeringsavdraget för byggnadsarbeten förlängas med ett år t. o. m.
den 31 mars 1984
- investeringsavdraget vid redovisningen av mervärdeskatten förlängas
med ett år till utgangen av år 1983
- det nuvarande frisläppet av de allmänna investeringsfonderna förlängas
ett år
- frisläppet av de allmänna investeringsreserverna förlängas med ett år
Ett annat centralt mål för den ekonomiska politiken är att fördela de
uppoffringar som krävs för att rekonstruera landets ekonomi på ett riittvist
sätt. så att krispolitiken för den nödvändiga förankringen. Löntagarna för
vidkännas betydande reallönesänkningar. För att även andra grupper skall
bära bördorna bör följande fördelningspolitiskt motiverade åtgärder på
skatteområdet tas upp:
- förmögenhetsskatten höjas med 0.5 procentenheter i alla förmögenhetsskikt
- arvs- och gåvoskatten höjas
- skattereduktionen vid utdelning på svenska börspapper (f. n. max 2 250
kr. för ogift och 4 500 kr. för makar gemensamt) slopas
- skattereduktionen vid det s. k. skattesparandet sänkas från 20 till I0 %
för bank sparandet och fdn 30 till 20 i;-,~ för aktiefond sparandet.
Den statliga inkomstskal/en har genom riksdagens beslut med brett
parlamentariskt stöd reformerats i syfte att över en treärsperiod sänka
marginalskattesatsen i vanliga inkomstlägen till 50 % . samtidigt som värdet
av underskottsavdragen skulle reduceras till högst 50%. Sedan riksdagen
fattade sitt beslut har den svenska kronan devalverats med 16 %. vilket
påverkar såväl inflationstakt som inkomstutveckling 1983 på ett sådant sätt
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att anledning föreligger att justera reformen för 1983. Följande förändringar bör föreslås:
- I inkomstskikten mellan 8 och 12 basenheter (58 400-87 600 kr. i 1983
ftrs penningvärde) bör skatten sänkas med ytterligare I procentenhet.
Den maximala skatteliittnaden blir därmed 292 kr.
För att skapa skattemässig jämställdhet mellan arbetsgivarnas och löntagarnas kostnader för resp. facklig organisationsverksamhet bör en
skattereduktion för fackföreningsavgifter med 4()C,·i-. av erlagd avgift
införas. Högsta underlaget för reduktionen bör vara I 200 kr.
För att motverka den potentiella inkomst- och förmögenhetsökning hos
privata hyresvärdar som de reducerade räntesubventionerna i det allmännyttiga bostadsbeständet kan ge upphov till, bör en hyreshusavgift
införas. Avgiften bör vara I q. av taxeringsvärdet för år 1983, 1.5% för
år 1984 och diirefter 2,0C,{.
- En särskild skatt på 600 kr. bör införas pft videobandspelare.
För att samhället skall fa del av de betydande vinster som uppkommer
vid elproduktion i vattenkraftstationer när priset på andra energikällor
stiger bör en skatt pt1 vattenkraftsbaserad elproduktion på 2 öre per
kWh införas. Den bör reduceras med I öre per kWh för kraftverksbyggnad från tiden 1973-1977 och utgå helt för senare kraftverk.
- Regeringen kommer vidare - till följd av den förstärkning av vissa
industriföretags konkurrenskraft som devalveringen av den svenska
kronan innebär - överväga en minskning av den nedsiittning av allmiin
energiskatt som vissa industriföretag nu medges.

5.4 Vinstavsättning och

vin~tdelning

Ökad sysselsättning och samhällsekonomisk balans förutsätter en höjd
lönsamhet inom den konkurrensutsatta delen av näringslivet. Stora vinster
skapar emellertid fördelningspolitiska problem. Det framstår som utmanande om vinsterna skall tillfalla företagens ägare medan befolkningen i
övrigt ej för kompensera sig för devalveringens effekter. Det är därför
nödvändigt att se till att en viss del av företagens vinster förs över från
ägarna till andn1 grupper i samhället. Samtidigt bör företagen stimuleras att
utnyttja sina ökade vinster för produktiva investeringar i stället för placeringar av huvudsakligen finansiell natur.
I detta syfte föreslår jag. som redan omtalats. dels förlängningar av
investeringsavdrag och frisläpp av investeringsfondcr. dels att aktiebolag
och ekonomiska föreningar skall betala in 20'1· av sin vinst under nästa år
till räntelösa konton hos riksbanken. Avsättningen till fonden blir avdragsgill om motsvarande belopp avsätts till en särskild investeringsfond. Denna
får tas i anspråk bl. a. för investeringar i byggnader. markanläggningar och
inventarier samt kostnader för forskning och utveckling. Samråd bör därvid ske med de lokala fackliga organisationerna.
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Det främsta syftet med den föreslagna siirskilda investeringsfomlen iir
att stimulera företagens investeringar under ilren 1984 LlCh 1985. Endast
genom att investera kan företagen under denna period fri ut de till riksbanken inbetalade medlen. Den obligatoriska inbetalningsskyldigheten löser
dock - iiven om den får en dämpande inverkan pä företagens utdelningar
- endast i mindre utsträckning önskemålet om en rimlig fördelning av de
ökade vinsterna. Jag avser därför att senare under innevarande riksmöte
återkomma med förslag om ett system för vinstdelning. Det kan dock vara
lämpligt att redan nu ange huvuddragen i detta system.
När det gäller företagens vinster under 1983 talar starka praktiska skäl
för att vinstdelningen i en eller annan form anknytes till företagens utdelning. Den konstruktion som överviigs iir att p[1föra företagen en avgift
motsvarande 20%. av beslutad utdelning för

verksamhets~iret

1983. Avgif-

ten bör tillföras Allmänna pensionsfonden och användas för bl. a. aktieförvärv.
Det nu skisserade systemet bör begriinsas till utdelningar friin aktiebolag
(inkl. banker och kreditaktiebolag). Andra företags former. t. ex. ekonomiska föreningar och handelsbolag. hör allts~1 hållas utanför. Detta innebär
att endast en mycket liten del av de icke börsnoterade aktiebolagen kommer att bli skyldiga att betala utdelningsavgifter. Grundprincipen hik vidare vara att utdelning som i realiteten hänför sig till en och samma vinst
inte träffas av avgift mer än en gång. Utdelning som liimnas av ett dotterbolag till sitt moderbolag och därefter slussas vidare till de slutliga ägarna
bör således avgiftsbeläggas endast en gång. Vidare iir det viktigt att avgiften konstrueras så att nyemissioner ej försvåras.
Enligt min mening bör en pii detta sätt konstruerad koppling till utdelningen ses som ett provisorium för ilr 1983. För tiden diirefter kan det vara
motiverat att välja en bas med bredare underlag och mindre inli'isningseffekter än aktiebolagens utdelning. Valet av vinstdelningssystem htinger
också samman med företagsbeskattningens allmänna utformning. Det
finns anledning att återkomma till dessa frågor niir jag lägger fram mitt
konkreta förslag rörande 1983 <irs vinster.

5.5 De fyra vallöftena
Socialdemokraterna lovade i valrörelsen att i fyra fall ilterstiilla tidigare
gällande regler på det socialpolitiska omrädet. regler som genom beslut av
den tidigare riksdagsmajoriteten urholkats. Det rörde sig däremot inte om
några nya reformer. I och med att full finansiering anvisades for återstiillandet av de tidigare gällande reglerna. främst genom en höjning av mervärdeskatten och den s. k. arbctsmarknadsavgiften. skulle dessa

~1tgiirder

uteslutande medföra fördelningspolitiska effekter. dvs. en omförddning av
de disponibla inkomsterna till förmån för vissa utsatta grupper. Löftena
avsåg
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- att den fulla värdesäkringen i pensionssystemet skulle i\terställas. Detta
bör nu ske genom att hasbeloppet i pen.sionssystemet fr. o. m. den 1
januari 1983 anpassas till förändringar i konsumentprisindex i stället för
som nu basheloppsindex. Samtidigt bör pensionärerna erh{1lla en viss
förskottsuppdikning som engångskompensation för att uppräkningen av
basbeloppet fortsättningsvis görs årsvis i efterskott i stiillet för. som
tidigare. var gi\ng konsumentprisindex steg med 3 I/i.
- att de av vt1rriksdagen beslutade karensdagarna och försämrade ersättningsförmäncrna inom sjukpenningförsäkringen skulle avskaffas
- att det reala värdet av arhetslöshetsförsäkringen skulle höjas. Detta bör
genomföras genom att den högsta dagpenningklassen höjs till 280 kr..
grundhidraget och det kontanta arbetsmarknadsstödet (KAS) höjs till
100 kr.. och genom att statsbidraget till arbetslöshetskassorna åter höjs
till den ursprungliga nivån 90 ~;.;- av kassornas kostnader
- att systemet för statsbidrag till kommunernas barnomsorg återförs till
tidigare gällande regler.
Cheferna för social-. utbildnings- och arbetsmarknadsdepartementen
kommer senare denna dag att ta upp frågan om dessa vallöften.
För att täcka de ökade kostnader som följer av dessa förslag hör merviirdeskatten höjas från 17. 7 till 19.() ','.}.den I januari 1983. Vidare bör den s. k.
arbetsmarknadsavgiften höjas med 0.5 procentenheter.
Då denna höjning av merviirdeskatten leder till påfrestningar för de mest
utsatta grupperna. i synnerhet harnfamiljerna. bör samtidigt det allmänna
harnbidraget höjas med 300 kr. per är. flerbarnstillägget höjas till 1650 kr.
per år för trebarnsfamiljer och till 3 300 kr. per år för tjärde och varje dtirpå
följande barn. Det förlängda barnbidraget och studiebidraget bör samtidigt
höjas till att omfatta även barn mellan 16 och 18 år som upphiir studiehidrag eller förlängt barnbidrag. Höjningarna bör ske per den I januari 1983.
Höjningen av mervärdeskatten leder till att livsmedelspriserna höjs utöver de snahha prisökningar som registrerats under senare tid. För ·att
motverka de negativa effekterna härav pa de minst bemedlade gruppernas
reala disponibla inkomster föreslås en höjning av livsmedelssubventionerna. så att effekterna av mervärdeskattehöjningen pft subventionerade baslivsmedel neutraliseras.

5.6 De statsfinansiella effekterna
De olika åtgärder som föreslås i denna proposition samt i propositionen
om upphävandet av beslutet om karensdagar m. m. har avsevärda effekter
på statsbudgetens utfall. Till dessa kommer iiven effekter på grund av
devalveringen samt nya utgifter till följd av redan inträffade förluster i den
statliga företagssektorn. Sammantaget innebär alla dessa omständigheter
att budgetsaldot under innevarande budgetår kommer att försämras.
3 Rik.1ila1<e11 1982!83. I sam/. Nr 50
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I den reviderade nationalbudgeten angavs det statliga budgetunderskottet för budgeti1ret 1982/83 till 75.8 miljarder kr.
Av den preliminära avstämning av statsbudgeten som nu har ägt rum
framgär att utgifterna är upptagna med ett för !ägt belopp. Framförallt har
behovet av medel till följd av redan inträffade förluster och behov av
kapitaltillskott i den statliga företagsst:ktorn kraftigt underskattats. Vidare
bygga de beräknade utgifterna för arbetsmarknadspolitiska åtgiirder på en
i förhMlande till den faktiska ut vecklingen alltför optimistisk bedömning av
syssclsättningsutvecklingcn. Tillsammans med erforderliga tekniska omräkningar torde dessa omständigheter leda till ökade utgifter på i storleksordningen 10 miljarder kr.
Jag övcrgttr nu till att kortfattat redovisa effekterna av de förslag som
läggs fram i denna proposition och i propositionen om· upphävande av
beslutet om karensdagar. m. m.
I tknna proposition framläggs sålunda ett omfattande inn'steringspro-

gram. Programmets totala kostnad uppgår till 3 miljarder kr. I vilken takt
dessa medel betalas ut beror bl. a. på när de åsyftade investeringarna
påbörjas och hur snahbt de genomförs.
De arhet.rnwrknadspolitisku åtgiirder som jag tidigare redovisat kommer att leda till ökade utgifter på ca 3. 7 miljarder kr. l detta belopp ingår
även heslut som redan tagits av regeringen. l denna proposition begärs
ökade anslag om ca 2.4 miljarder kr.
För att bl. a. h<1lla uppe bostadsbyggandet kommer att föreslås vissa

hosradspoliriska åtgärder. Åtgiirderna avser bl. a. hyresrabatter och
hyresförlustgarantier samt ökade insatser för att spara energi. De ökade
insatserna inom bostadspolitikens omd1de finansieras med den föreslagna
hyreshusavgiften.
Som jag tidigare redovisat föreslås ett flertal skattepolitiska ätr:iirder.
Den sänkta statsskatten och skattereduktionen för erlagd fackföreningsavgift minskar statsinkomsterna med ca 2 miljarder kr. för helår. De förliingtb investeringsavdragen torde medföra I miljard kr. lägre statsinkomster. Den höjda produktionsavgiften vid elproduktion ökar inkomsterna med ca 1.2 miljarder kr. Samtidigt reduceras dock· dessa avgifter med
tidigare nämnda nedsiittningar. varför den totala ökningen som helårseffekt kan uppskattas till ca l, 1 miljarder kr. Andra skatteförändringar
leder till ökade skatteinkomster om sammanlagt ca 1.1 miljarder kr. Den
skärpta förmögenhetsskatten och höjningen av arvs- och gåvoskatlen leder
till ökade statsinkomster på ca 0.3 miljarder kr. De förändringar som
föresl{is avseende skattereduktion på svenska börspapper och skattereduktionen vid det s. k. skattesparandet innebär ökade inkomster på ca
0.6 miljarder kr. Vidare kommer vissa nya punktskatter alt införas eller
redan befintliga avgifter art höjas. vilket innebär att inkomsterna ökar med
ca 0.2 miljarder kr. Härutöver kommer effekterna av den föreslagna obligatoriska avsättningen till investeringsfond, en åtgärd som i tiden förskjuter skatteinkomsterna från juridiska personer.
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Den sammanlagda kostnadsökningen till följd av förslagen att infria de
fyra vallöftena samt ökningen av livsmedelssubventionerna - som jag
inom kort kommer att beröra - uppgår till närmare 7.4 miljarder kr. För att
täcka dessa ökade kostnader kommer förslag att läggas om en höjning av
mervärdeskatten från 17. 7 % till 19 '.{ av beskattningsviirdet och en höjning
av den s. k, arbetsmarknadsavgiften med 0.5 procentenheter. De ökade
inkomsterna från mervärdeskatt och arbetsmarknadsavgift uppgår sammanlagt till ca 6 miljarder kr. Härtill kommer ökade skatteinkomster på ca

1.1 miljarder kr. p. g. a. uppräkningen av pensioner. sjukersiittning och
ersättning vid arbetslöshet. Sammantaget innebär detta att av de ökade
utgifterna om 7.4 miljarder kr. är 7. I miljarder kr. finansierade,
Då höjningen av mervärdeskatten leder till påfrestningar på en av de
mest utsatta grupperna, nämligen barnfamiljerna. kommer samtidigt. som
redovisats tidigare. en höjning av barnbidrag och studiebidrag att föreslås.
HeUtrskostnaderna för dessa åtgärder uppgilr till ca 800 milj. kr. Höjningen
av livsmedelssubventionerna medför en kostnad på budgetens utgiftssida
som kan beräknas till 230 milj. kr.
Sammantaget leder de åtgärder jag presenterat till bestående förändringar av inkomster och utgifter. Andra åtgärder. främst de arbetsmarknadspolitiska insatserna och investeringsprogrammet. är av engångskaraktär.
Förslagen leder dock på sikt till en bättre ekonomisk utveckling och en
därmed sammanhängande budgetförstärkning. På kort sikt däremot medför främst engångsinsatserna för att förbättra arbetsmarknadsläget och för
att öka investeringarna ett ökat budgetunderskott. De arbetsmarknadspolitiska insatserna faller i allt väsentligt på innevarande budgetår. medan
merparten av utgifterna i investeringsprogrammet uppstår nästkommande
och senare budgetår.
För innevarande budgetår medför detta att det statliga budgetsaldot
kommer att försämras. Jag bedömer att underskottet i statsbudgeten innevarande budgetår kommer att uppgå till ca 90 miljarder kr. mot i statsbudgeten redovisade 75.8 miljarder kr. Jag vill emellertid samtidigt understryka att huvuddelen av ökningen. säsom hiir redovisats. beror på effekter av
den tidigare regeringens politik. framför allt d<'i industripolitiken. samt på
de på kort sikt automatiskt budgetförsvagande effekterna av devalveringen. Denna skapar dock förutsättningar för att vi i ett längre perspektiv skall
kunna höja produktionen och därmed iiven öka inkomsterna och statsintäkterna. Vidare vill jag poängtera. att de kostnadsökningar som uppstår
genom åtgärder som föreslås i propositionen om upphävandet av beslutet
om karensdagar m. m. nästan fullständigt finansieras av intäktsökningar.
De ofinansierade utgiftsökningar som tillkommit genom den nya regeringens åtgärder är således nästan uteslutande förknippade med de omfattande
arbetsmarknads- och investeringssatsningarna: dvs. med åtgärder som
syftar till att öka industriproduktionen och inkomsterna och till att bekämpa arbetslösheten. Härigenom skiljer sig den nya regeringens budgetpolitik
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pä ett avgörande sätt fdn den budgetpolitik som bedrivits under de senaste
sex ilren.
Beräkningar av statsbudgetens inkomster. utgifter och saldo för budget[iret 1983/84 kommer p~I sedvanligt siitt att presenteras i budgetpropositionen i januari. dit riksrevisionsverkets inkomstberäkning föreligger och
regeringens arbete med budgeten för budgetäret 1983/84 har avslutats.
Med det mycket stora budgetunderskott som byggts upp under senare år
blir det. som angavs i regeringsförklaringen. i budgetarbetet nödvändigt att
genomföra en mycket härd utgiftsprövning. Ökade statliga insatser. bl. a.
för att främja sysselsättningen och öka investeringarna gör det än mer
nödviindigt att bedriva ett utomordentligt stramt budgetarbete.

6

Utsikterna för 1983

6.1 Den internationella utvecklingen
Den internationella ekonomin har sedan 1980 präglats av efterkrigstidens liingsta lågkonjunktur och tillviixten torde iiven nästa år bli mycket
låg. Den ekonumiska politiken i de dominerande länderna är fortsatt starkt
restriktiv. trots att inflationen bromsas in och arbetslösheten blir allt
högre.
I de europeiska ekonomierna tyder konjunkturutsikterna pä en fortsatt
stagnation. En betydande nedgång har noterats i industriproduktionen och
handelsvolymerna. Konjunkturen i Förenta staterna har blivit avsevärt
siimre än vad som allmänt viintades och den av administrationen förutsedda starka uppg~tngen under loppet av detta år har uteblivit. Även i
Japan har tillviixten under detta t1r diimpats. även om den fortfarande är
högre än i andra viktiga länder. Samtidigt har osäkerheten pil världens
kreditmarknader ökat kraftigt under det gångna året. vilket ytterligare
försdrat en internationell återhämtning.
De senaste årens stagnation i viirldsekonomin kan inte ses som enbart en
vanlig kortsiktig konjunkturnedg{mg. Vi står uppenbarligen inför en strukturell nedgång. dvs. en nedg<lng av den underliggande. långsiktiga tillviixttrenden. En central faktor bakom detta torde vara det faktum att inflationsbekiimpningen under 1970-talet kommit att fä högsta prioritet i de stora
västländernas ekonomiska politik. Detta har inneburit en allt hårdare fttstramningspolitik. Sii länge inflationen inte bemästrats finns inte anledning
anta att viirldsekonomin kan återgå till en stabil tillväxtbana. Även om
konjunkturen återhämtas något under nästa år. blir tillväxten med all
sannolikhet låg under de närmaste åren.
Till de mera kortsiktiga faktorer som bidragit till att förlänga h'1gkonjunkturen under innevarande år märks:
- effekterna av det långvarigt höga ränteläget.
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- att skattesänkningarna i Förenta staterna inte lett till den expansion av
den privata konsumtionen som man väntade sig.
- u-ländernas minskade inkomster till följd av nedgången i rävarupriserna.
- den svaga efterfrågan på olja, som har resulterat i att OPEC-länderna
som grupp i år visar underskott i bytesbalansen och därför minskar sin
efterfrågan.
- att dollarkursen har fortsatt att stiga. vilket förhindrat de europeiska
länderna att sänka räntorna. För de europeiska ekonomierna har dollarns uppgång haft en efterfrågedämpande effekt av samma storleksordning som den andra oljeprishöjningen.
Ett sannolikt förlopp är att aktiviteten ökar något i Förenta staterna och
Japan i början av nästa år till följd av en uppgång i den privata konsumtionen och en positiv lagerefterfrågan. Mot mitten av 1983 kan även de
europeiska länderna ha kommit att dra fördel av denna uppgtmg samt av
eventuella ytterligare räntesänkningar. Men mot bakgrund av det generellt
låga kapacitetsutnyttjandet och den låga lönsamhetsnivån hos företagen.
torde en inyesteringsuppgång ligga långt fram i tiden.
Den stagnerande produktionen och den ökande arbetslösheten - den
senare uppskattas i i-länderna till 33 miljoner - bidrar till att ytterligare
bromsa inflationstakten. I de större industriländerna beräknas den sjunka
från i genomsnitt ca 7 .5 % 1982 till ca 6.5 % 1983. Därvid antas oljepriset bli
oförändrat under 1983.
Industriländerna som grupp väntas få ett underskott på ca 30 miljarder
dollar i bytesbalansen. Bakom denna förbättring döljer sig å ena sidan
betydande överskott i Förbundsrepubliken Tyskland och i synnerhet Japan. å andra sidan fortsatt mycket stora underskott i de mindre OECDländerna.
Den låga tillväxten i industriländerna: u-ländernas och öststaternas strävan att nedbringa sina bytesbalansunderskott och en ökad svårighet för
finansiellt utsatta länder att erhålla krediter på de internationella kapitalmarknaderna pekar mot en mycket låg ökning av världshandeln 1983. se
tabell 5.
Tabell 5 Prognoser för den internationella ekonomin (OECD)
Procentuo::ll volymförändring
1982
BNP - OECD totalt
Viirldshandel
Världshandelspriser i nationell
valuta. bearbetade varor
Konsumentpriser
Arbetslöshet. procent
Arbetslöshet. milj. personer

Källa: OECD och ekonomidepartementet.

1983

- 1/4

0

I I/:!

8 li2

5 1/2

7,5

6 1/2

8.6

9,3

32.2

J:U
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6.2 Den svenska ekonomin

Ut1·t>ckli11gen 1111der 1982
Den ekonomiska utvecklingen blev betydligt svagare än väntat under
1982. Som konjunkturinstitutets höstrapport visar blir det ingen tillväxt
alls i den svenska ekonomin i år mot en förväntad ökning p~1 1.4 (,{ enligt

den reviderade finansplanen i april. Till en del förklaras detta av den
svagare internationella konjunkturen som beräknas sänka exporttillväxten
från 5 112 till 3 112 ll. Förväntningarna om en fortsatt svag efterfrågetillväxt
och de höga räntorna har gjort företagen mycket försiktiga med att producera på lager. Lagerinvesteringarna blir därför betydligt lägre än vad som
förväntades i våras. Trots den svagare inhemska efterfrågan tycks konkurrenskraften ha försvagats. så att importen ökar lika mycket som prognoserna i april angav. Detta gör alt BN P praktiskt taget inte ökar alls i år med
åtföljande försämring av sysselsättningsläget.

De1•11/i·eri11gen
Den följande redovisningen av utsikterna för den svenska ekonomin och
effekterna av den ekonomiska politiken baserar sig i viktiga avseenden på
konjunkturinstitutets höstrapport. Hiinsyn har dock här tagits till de ätgärder som föreslagits eller senare kommer att föreslfts och som konjunkturinstitutet ej kunnat beakta. Vidare antas den internationella konjunkturutvecklingen och därmed marknadstillväxten för svenska exportvaror bli
svagare än vad institutet räknat med.
Devalveringen ger möjlighet till en successiv expansion inom näringslivet. Men de svaga internationella konjunkturutsikterna sätter gränser för
expansionen under 1983. Först under 1984- 1985 kan de fulla effekterna
avläsas. Det är ocksa först efter 1983 som en investeringsuppgang kan
påräknas. För att underlätta denna process sätts infrastrukturella investeringsprojekt igång under nästa år.
Arbctskraftskostnaden per producerad enhet stiger enligt de antaganden
ekonomidepartementet gjort med ca 3 q .. nästa är. Lägges därtill att devalveringen driver upp företagens importkostnader och att vinsterna stiger
kan exportpriserna antas öka med ca 10-11 q-.. Eftersom de internationella
priserna omräknade i svenska kronor stiger med 17-18 % innebär det att
exportföretagens relativpriser sjunker med ca 6%. Det är en något mindre
rdativprissänkning än konjunkturinstitutet antagit. I kombination med den
antagna lägre världshandelstillväxten ger relativprissänkningen en exportvolymökning för bearbetade industrivaror på ca 7 % mot 8 % enligt konjunkturinstitutelS prognos.
för hela exporten. inkl. ravaror. stiger volymen med ca 67c·. Detta är en
god tillväxt i en svag viirldskonjunktur. Ändå växer inte exportintäkterna
särskilt snabbt på kort sikt.
Konjunkturinstitutet räknar med att en rclativprissänkning ger effekt på
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de löpande exportintäkterna över en treårsperiod. Volymeffekten av devalveringen skulle då öka exportintäkterna totalt p•t dessa tre är med 1015 miljarder kr. Devalveringen medför att den nuvarande minskningen av
industriproduktionen förbyts i en uppgång. för nästa år beräknas ökningen
blica4%.
Det innebär en kraftig omsvängning av produktionen i riktning mot
e.xport och ersiittning för import. Exporten ökar dubbelt sf1 snabbt som den
produktion som iir avsedd för inhemsk användning.
Den omsvängning i resursanvändningen som devalveringen leder till kan
ocksä åskådliggöras med de förändringar i efterfrågans sammansättning
som direkt följer av devalveringen. Exporten beräknas 1983 bli 4 miljarder
kr. större än den annars skulle blivit. och importen ca 3,5 miljarder kr.
mindre. Detta beror håde på konkurrensförbiittringen och på att den privata konsumtionen minskar med drygt 5 miljarder kr. till följd av devalveringen. Aandra sidan stiger investeringarna med knappt 500 milj. kr. (exkl.
investeringsprogrammets effekter).
Devalveringen beräknas totalt höja produktionen 1983 med närmare 3
miljarder kr. riiknat i 1982 års prisnivå. Det motsvarar ungefär 0.5 t.'·( av
totalproduktionen
personer.

<BN~)

och en sysselsättningseffekt

p~t

15 000-20000

L611e1', priser och prinll ko11s11111tio11
Löntagarna ges viss kompensation för de av devalveringarna föranledda
prisstegringarna under 1982 enligt vad som överenskommits i 1982 f1rs
avtal. Denna kompensation kan berä.lrnas uppgå till knappt I r:;., vilket kan
jämföras med en beräknad total devalveringselTekt pft priserna med omkring 4.5 ~:;. De löneökningar som faller ut 1983 som följd av 1982 ärs avtal
i kombination med en vi~s löneglidning medför att 5-6S( är intecknade
n:dan innan lönerörelsen startar.
Som framgått i det tidigare har skattereformen justerats s(1 att inkomstskatten sänks med 2 miljarder kr. Denna skattesänkning avser i första hand
låg- och medel inkomsttagare. Härigenom skapas förutsättningar för att
genomföra det första steget i skattereformen med ett lågt nominellt avtal.
samtidigt som en rimlig fördelningsprofil för reallönernas utveckling upp-

nas.
De kalkyler som presenteras i det följande utgår från den nu kända
lönekostnadsökningen för 1983. dvs. 7-8 'JL En högre ökningstakt för
lönekostnaderna medför en ytterligare höjning av inflationen och ett större
underskott i bytesbalansen.
Eftersom lönekostnadsökningarna hos viktiga konkurrenter. såsom
inom den tyska industrin, blir higre än här angivna 7-8 % . skulle vfirt
relativa kostnadsliige ha försämrats utan devalveringen. Denna har den
duhbla effekten att sänka vårt kostnadsläge räknat i jämförbar valuta och
att stimulera industriproduktionen, så att produktiviteten kan öka och
kostnadsökningen per timme blir lägre.
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Devalveringen skulle höja importpriserna med 19':; vid ett fullstiindigt
genomslag. Det iir emellertid mot bakgrund av tidigare erfarenheter rimligt
att räkna med att importörerna häller tillbaka prisökningarna för att försvara sina andelar av den svenska marknaden. Fiir de bearbetade industrivarorna sllm utgör huvuddelen av importen antar diirfor konjunkturinstitutet
att importprisökningen bara sl~lr igenom till 75 '·(.varav 40 procenlt:nheter
antas falla pil I 9K:?.. rnircmot slitr importpriserna igenom snabbare och
mera fullständigt för ravaror. inte minst olja. På oljan sl{ir prishöjningarna
igenom direkt. Totalt för ett helt {ir bcriiknas v[1r oljenota försiimras med 6
miljarder kr. För 198~ försämras handelsbalanssaldot av denna anledning
med I ..'i miljarder kr. ndto.
Merviirdeskattehöjningen drar upp den inhemska prisnivf111 mlgot. Höjningen innebiir en prisstegring med 1.6 '{ pfi merviirdeskattebelagda varor.
Eftersom dessa utgör ca 6()':i av konsumtionen piiverkas den totala konsumentprisnivim med I q._ Denna ökning faller i sin helhet p{t 1983.
Den sammantagna priselfrkten av dessa f\tgiirder skulle därfor bli en
höjning av intlationstakten med drygt 5 .5 r:.;.. Hiirav folier 4.5 procentenheter på 1983. Totala prisstegringen 1983 väntas bli 10-11

r;.

Den köpkraftsindragande effekten diimpas dock av de fitgiirder soi:i1
vidtas för att stödja siirskilt utsatta grupper.
Särskilt viktiga är höjningen av barnbidragen. uppräkningen av pt:nsionerna och arbetslöshetsersiittningen samt justeringar av de direkta skatterna.
En sänkning av reallönerna iir oundviklig och nödviindig. För hela
löntagarkollcktivt:t blir minskningen efter skatt och prishöjningar en
minskning av reallönen med ca 5 <.;;,. niista ~lr. Hiirav svarar devalveringen
för ca 3 ~:(. U ndcr 1981 och 1982 föll reallönen med totalt ca 8 ~:;.
Politiken har anpassats sa att den skall ge en rimlig avvägning mellan en
fran syssclsiittningssynpunkt nödviindig efterfrilgcutveckling och ett friin
bytesbalanssynpunkt motiverat krav på tilerhilllsamhet pä konsumtionssidan. Sänkningen av de totala realinkomsterna motverkas diirför i viss mim
genom de tidigare niimnda ätgiirdcrna. Vid avvägningen har förutsatts att
hush~1llen kommer att siinka konsumtionen i mindre grad tin vad realin-

komsterna minskar. Diirigenom faller sparandets andel av inkl)mstcrna.
dvs. sparkvoten sjunker.
Det finns il andra sidan ocks<·i skiil för att sparkvoten i stiillet borde stiga.
Erfarenheten visar att i en situation diir inflation och arbetslöshet stiger
tenderar hushållen att öka sparkvotcn. Härtill skall läggas att marginalskattereformen med avdragsbcgränsningen ocksii stimulerar sparandet.
Det argument som här. liksom i konjunkturinstitutets bt:riikningar. iir
avgörande för att anta att sparkvotcn sänks. iir att hushällen elkr minskningen av konsumtionen 1981 och 1982 har svårt att ytterligare anpassa
konsumtionen ned{1t i .;,amma takt som rt:alinkomstcrna faller. Diirför utgfö·
heriikningarna frim att den privata konsumtionen bara faller med 2 (.:.;.nästa
år. medan realinkomsterna viintas minska med ca 2 1/2 r,.;.
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Den offentliga konsumtionstillviixten begränsas, som framgfir av tabell
6. till någon procent både i är m:h nästa är. Både statens och kommunernas
tillväxt påverkas av de satsningar som görs för att stödja sysselsättningen.
Härtill kommer vissa tillfälliga effekter såsom överforingar av sjukhus från
staten till den kommunala sektorn 19tC och 1983. Bortriiknas dessa effekter är den underliggande volymföriindringen en minskning med en procent
för statens del.
Tabell 6

Försörjnin~sbalans

1982-1983
1981
Miljarder
kr.
~6'J.2

19tC

1983

Procentuell volymförändring

1.5

Bl\P
Import. varor och tj~inster
Tillgång
.
Bruttoinvesteringar
Näringslivet
diirav: industri
Statliga mynd. o. affärsverk
Kommuner
Bostäder
Lagerinvestcring'
Privat konsumtion
Offentlig konsumtion
Statlig 2
Kommunal 2
Inhemsk efterfrågan. totalt
Export, varor och tjänster

175.5
744,8
109.8
47,7
18.1
14,l
21,8
26.2
-4,3
296.8
169.0
~ 1.4
117.6
571.3
173.4

0.1
1.2
0.4
- 3,5
- 7.1
-15.0
15.0
4,6
- 4,9
- 0.1
- 0,5
1,2
- 2,3
2,8
- 0.7
3.4

1.4
1.5
-1,7
-7.4
-5.0
9.1
3.0
-1.0
1,0
-2.0
0,9
-1.8
2, I
-0,I
6.0

Anviindning

744.8

0.4

1.5

1

Lagewmslag i förhållande till föregående års BNP.
Häri ingär att överföring av sjukhw; sänker den statliga konsumtionen 1982 med
1,6 <.:f.. och 1983 med I, I %. För kommunerna ökar konsumtionen härav med 0.8
resp. 0,5 7r.

2

För den kommunala sektorn tyder tillgängliga uppgifter på att volymökningen ligger på 1.5 % i är. För nästa år kan det restriktiva budgetarbete
som skett även i kommunerna väntas leda till en volymökning på knappt
1,5 %. Inräknas de arbetsmarknadspolitiska satsningarna blir tillväxten
2 '4 i år och I ,6 % 1983 (exkl. överföring av sjukhus).
I 111 ·e.1·terinuar

Den förbättring av kostnadsläget som devalveringen ger bör naturligtvis

få en positiv effekt på investeringsbenägenheten inom industrin. Det är
företagens förväntningar om bl. a. det framtida efterfrågeläget och den
framtida lönsamheten som bestämmer investeringarna. Det är realistiskt
att räkna med att den fortsatt svaga cfterl'rågan och den stora outnyttjade
kapaciteten leder till att det inte blir någon investeringsökning nästa år.
Konjunkturinstitutet räknar med att det fall i investeringarna på ca 15 %.,
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som annars skulle inträffat. halveras genom devalveringen. Härtill skall
läggas fortsatt frisläpp av investeringsfonder och investeringsreserver och
förlängning av investeringsavdragen. Det omfattande program för investeringar i infrastruktur och på energiområdet som presenteras i denna proposition kommer att bidra till att ytterligare diimpa nedgängen i industriinvesteringarna. Nedgången beräknas därför 198.3 begränsas till 5 % för industrin.
För näringslivet i övrigt uppvägs den stimulans som devalveringen ger
av att bl. a. parti- och detaljhandel förmodligen kommer att revidera ned
sina investeringsplaner som följd av den minskade privata konsumtionen.
Inom den· offentliga sektorn bedöms investeringsprogrammet och investcringsarbetcn i arbetsmarknadsdepartementet ge följande tillskott till
invc::steringsvolymen 198.3:
+11'-lf·
Staten
Kommunerna
+ 8%
Stimulanseffekten på bostadsinvesteringarna väntas bli Il:?.% l 983. Den
huvudsakliga effekten av de föreslagna stimulanserna viintas påverka bostadsbyggandet först 1984.
Totalt sett innebär investeringsåtgänlerna en ordentlig stimulans av
byggandet. Om man dessutom tar hänsyn till att ombyggnadsverksamhctcn samt reparation och underhåll ökar vänds en nedgiing i byggvc::rksamheten de två senaste åren till en mindre ökning nästa år. Det innebär en
väsentlig lättnad av sysselsättningsläget i branschen.
Den samlade invcsteringsverksamheten beräknas komma att sjunka
19!.G. Det är först under 1984 man kan påräkna en uppgång och en omsvängning i riktning mot en stigande andel för industri och övrigt näringsliv.
Den totala inhemska efterfrågan inkl. lagerförändringar bc::riiknas sjunka
med 0.1 IJ'i·. 198.3 att jämföra ined en minskning på 0. 70~ 1982. Det beror
främst på att investeringsfallet diimpas. Härtill kommer att exporten beräknas öka med ca 6 1.:.~ mot ca .3.5 ~7< 1982.

Produktion och sysselsiittning
Eftersom kostnadsläget förbättras kan den svenska produktionen tillgodose en relativt sett större andel av den inhemska efterfrågan. Det betyder
att den totala produktionen skulle kunna öka med ca 1.5 C.:·c nästa år.
Produktionsökningen nästa år kan dock förmodligen ske utan att sysselsättningsvolymen ökar. Snaran: finns risk för att industrisysselsättningen.
med hänsyn till den betydande lediga kapaciteten i utgångsläget. inte
vänder uppåt förrän med hetydande eftersläpning i förhållande till produktionen. Sysselsättningen inom den privata tjänstesektorn försvagas. varför
den totala efterfrågan på arbetskraft viintas förbli svag under 1983. Samtidigt fortsätter emellertid utbudet att öka. Det successivt förhättrade efterfrågeläget medför därför ingen omedelbar lättnad vad gäller arbetslöshe-
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ten. För 1983 som helhet skulle arbetslösheten därmed ligga kvar på
:U-4 % eller 150000-170000 personer.

Byteshalans och finansiell 1111·eckli11R
Dt'n oundvikliga effekten av devalveringen blir en temporär försämring
av den yttre balansen. se tabell 7. Bl. a. stiger kostnaderna för oljeimporten
omedelbart. Det tar också tid innan exportindustrins förbättrade kostnadsläge ger utslag i ökad orderingång. De positiva effekterna på den yttre
balansen visar sig först på 2 a 3 års sikt.
Tabell 7 Handels- och bytesbalans 1981-1983
J\,liljarder kr.
1981

Export
Import
Handebbalans
Export av tjänster
Import av tjänster
Tjiinstt::balans
Restpost. totale
T ransfereringsbalans

Bytcshalans

144.7
146.0
-

1.3
:!0.5

29.5

- 9.0
12.9
-17.2
-14.6

1982

1983

·167.6
171.6
- 4.0
23.6
33.i
-10.1
15.0
-22.5
-21.6

197,7
201.0
- 3.3
27. I
39.5
-12.4
17.0
-27.6
-26.3

Enligt konjunkturinstitutets bedömning skulle handelsbalansunderskottet i år stiga till 4 miljarder kr. Blir världsmarknaden så svag som här
befaras skulle underskottet nästa år uppgå till ungefär samma belopp.
Försämringen i tjänstebalansen torde bli relativt obetydlig. medan transfereringarna till utlandet stiger. bl. a. som följd av att räntan på utlandsskulden stiger till följd av devalveringen.
Vad giiller den finansiella ut vecklingen i stort kommer den att präglas av
ett mycket stort budgetunderskott. För 1983 torde även kommun..:rna
uppvisa ett finansiellt underskott.
Den finansiella situationen i företagen förbättras avsevärt. dels som följd
av en real lönsamhetsförbättring och en fortsatt låg investeringsnivå. dels
som följd av betydande kapitaltillskott från staten till delar av industrin.
Ser man till den totala likviditetsökningcn i ekonomin tyder den på att de
intlationssiffror som här redovisats är realistiska. Samtidigt ~ir likviditctssituationcn sådan att den. om efterfrägan skulle öka kraftigt. kan påverka
inflationen och extern balansen negativt inför 1984. Det är därför stora krav
som kommer att ställas både pä finanspolitiken och kreditpolitiken under
det kommande året.

Statsråden Boström. Feldt. Hjclm-Wallen. Leijon. Gustafsson. Peterson
och Dahl utvecklar härefter närmare de ekonomisk-politiska åtgärder som
hör till vederbörandes ansvarsområde. Anförandena redovisas i underprotokollen för resp. departement.
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Statsministern avslutar:

7

Hemställan

Med hänvisning till vad jag och övriga statsråd har anfört hemställer jag
att regeringen i en gemensam proposition
I. ger riksdagen tillfälle att ta del av vad jag och övriga föredraganden har anfört om det ekonomiska läget.
2. godkänner de allmlinna riktlinjer för den ekonomiska politiken
som har förordat5.
3. förelägger riksdagen vad de olika föredragandena har anfört för
de åtgärder och de ändam{tl som de har hemställt om.

8

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandenas livervliganden och beslutar
att genom proposition förelägga riksdagen vad föredrag;rndena har anfört
för de åtgärder och de ändamål som föredragandena har hemstiillt om.
Regeringen beslutar att de anföranden och förslag som redovisas i underprotokollen skall bifogas propositionen som bilagorna 1-6.
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Utdrag
KOMMUNIKATIONSDF.PARTEMENTET PROTOKOLL
vid regeringssammanträde
1982-11-04
Fiiredragande: statsrådet Boström
Anmälan till proposition om l"issa ekonomisk-politiska åtgärder m. m.

ÅTGÄRDER
INOM . KOMMUNIKATIONSDEPARTEMENTETS
VERKSAMHETSOMRÅDE
Den ekonomiska situationen är nu sådan att samhiillets resurser inte är
fullt utnyttjade. Ledig kapacitet kan användas för investeringar inom den
offentliga sektorn utan att verksamheten inom den ·privata sektorn direkt
påverkas. En förbättrad infrastruktur leder till lägre drift- och underhållskostnader för samhället. Utrymmet för framtida privata investeringar
ökar.
Goda kommunikationer är en viktig förutsiittning för näringslivets konkurrenskraft. Investeringar på kommunikationsomradet bidrar diirmed direkt till att förbättra landets ekonomi. En bättre viigstandard och en ökad
kapacitet vid statens järnvägar medför liigre kostnader för företagen. Utbyggda tele- och datakommunikationer ger även mindre och medelstora
företag möjligheter att utnyttja avancerad teknik och skapa1: således möjligheter till ett livskraftigt niiringsliv i landets olika delar.
Mot denna bakgrund föresliir jag i det följande särskilda investeringar i
vägar. järnvägar. luftfarts-. post- lH:h teleanläggningar.
En utbyggd kollektivtrafik är nödviindig av flera skiil. Arbetstillfällena
måste vara tillgängliga iiven för personer som inte har tillgång till privatbil.
Importen av bensin och olja måste begränsas.
Genomförandet av Hinshuvudmannareformen skapar förutsättningar för
ett ökat resande med kollektiva transportmedel. För att iiven stimulera till
försök med nya trafiksystem föreslår jag ett nytt anslag på 40 milj. kr.
Medlen bör användas så att forsknings- och utvecklingsarbetet på kollektivtrafikområdet breddas och kommer till praktisk användning.

I

Riksdagen 1982183. I

~aml.

Nr50. Bilaga I

Prop. 1982/83: 50
B. Vägväsendet
B I I. Särskilda ''äginvesteringar. Av statsministerns och chefens för t:konomi- och budgetdepartementen tidigare anföranden har framgått att rege-

ringen avser att under år 1983 låta påbörja flera stora väginvesteringar
utöver vad som tidigare planerats. Jag vill förorda att investeringarna ges
en inriktning mot Europaväg- och riksvägnäteL
När det gäller Europaviigarna bör en utbyggnad av E4 i Södermanlands
län påbörjas under år 1983. På västkusten är en snar förbiittring av väg E6
nödvändig i Hallands län. Utbyggnaden genom Halland innehär bL a. att
Varbergs tätort befrias från E6-trafiken. Genom investeringar i Viirmdöleden och väg 51 i Östergötlands län kan de mycket besvärande tralikförhållanJena i Gustavsberg resp. Finspång avsevärt förbättras. Nya bostadsområden kan också exploateras. De vägobjekt som enligt min mening nu bör
påbörjas är:
Län

B
D
E
N
U

Objekt

Beräknat belopp

74

Viinndöviigcn

92 milj. kr. (delfinansiering)

E4
51
E6
E 18

Jönåker- N ykiiping
Genom Finspimg
Liingäs-Gunncstorp
Bro över SJ i Köping
195 '+ st::itsbiJrag)

55 milj. kr. !delfinansiering)
52 milj. kr.
60 milj. kr. !delfinansicringl
9 milj. kr.
268 milj. kr.

Samtliga vägobjekt som nu bör päbörjas har hög samhällsekonomisk
avkastning. Den totala kostnaden för dessa väginvesteringar beräknas
uppgä till nära 560 milj. kr. Ett viktigt syfte med regeringens särskilda
väghyggnadsprogram utöver det planenliga vägbyggandet är att snabbt
förbättra förutsättningarna för näringslivets transporter och den regionala
ut vecklingen vad gäller industriutbyggnad. sysselsättning och hostad~byg
gamle.
Jag hemställer att regeringen föresltir riksdagen
att till Särskilda 1·ägim·esteri11gar pil tilläggshudget I till statsbudgeten för budgetåret 1982/83 under sjätte huvudtiteln anvisa ett
reservationsanslag pä 268000000 kr.
B 12 . ..\tgärder mot eftersatt \'ägunderhåll. Utnyttjandet och vidmakthållandet av dagens relativt utvecklade vägn~it är i stor utstr~ickning berol!mle
av de driftinsatser som görs. En förutsiittning för ett väl fungerande framtida vägtransportsystem iir en fortsatt prioritering av driftverksamheten.
Under senare är har enligt min mening underhållet av viigarna eftersatts.
Ett eftersatt vägunderhall innebär p~l sikt betydande reparationskostnader för att återställa vägarna i gott skick. Eftersättningen innebär ocksä
att trafiksiikerheten p<I vägarna försämras samt ökad risk for trafikstörningar inte bara pa kort sikt utan framför allt på lang sikt.
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Det iir enligt min mening angeliiget att viigverket nu tilldelas siirskilda
medel. Härigenom ges vägverket och viigh<tllande kommuner möjlighet
inte bara att klara vinterväghällningen under ilr 1983 utan ocksit att undvika ytterligare eftersiittning av underhållet. Detta har siirskild betydelse för
den tunga industrin i glesbygd och för skogsnäringen.
Med hänvisning till vad jag nu anfört förordar jag att 100 milj. kr. anvisas
på tilläggsbudget under ett nytt anslag pit statsbudgeten. Av de beriiknade
medlen bör 25 milj. kr. avse fitgiirder på statskomrnunviigar. Bidrag bör
liimnas i enlighet med gällande regler om statsbidrag till väg- och gatuhållning i vissa kommuner.
Jag hemstiiller att regeringen föresliir riksdagen
att till Åtgiirdcr mot 1'.fil'r.rntt 1·iig11nderhdll pä tilliiggsbudget 1 till
statsbudgeten för budgetfaret 1982/83 under sjätte huvudtiteln anvisa ett rescrvationsanslag rå 100000000 kr.

D ..Järnvägar
D 5. Särskilda investeringar vid statens järnvägar. Riksdagen har för innevarande budgetär medgett (prop. 1981/82: 100. bil. 9, TU 1981/82: 22. rskr
1981/82: 245) att den totala ramen för statens jiirnviigars (SJ) investeringar
fiir uppg1t till I 794 milj. kr. Vidare fär SJ triiffa hyreskörsavtal och li'ingtidsförhyra (leasa) rullande materiel inom en ram av 40 milj. kr.
Genom regeringens beslut i september 19!C och oktober I 9!C om tidigareläggning av vissa syssclsiittningsskapande 11tgiirdcr vid SJ har invcsteringsramen höjts till I 956.1 milj. kr.
Enligt min mening finns det anledning att under innevarande budgeti"ir
genomföra ytterligare ett antal investeringar vilka SJ har stort behov av.
Jag föreslår när det giiller rullande materiel att SJ till innevarande budgetår fär tidigarelägga beställningar till ett belopp av 142 milj. kr. I bek1ppet
ing<i.r medel för sex st. ellok !H.c). sex st. diesellok rr 44) samt dellikvid för
bestiillning ;t'.' 20 vagnar för rersontrafii.;. och 300 godsvagnar IHhisJ. I
beloppet ingår vidare 25 milj. kr. för att möjliggöra fortsatt ombyggnad av
pendcltilgen (X I) i Stockholmsregionen vilket ökar SJ :s vinterheredskap.
Av det totala beloppet hör 127.8 milj. kr. föras till statskaritalet.
Jag vill också ta upr friigan om ett nytt d11hhd.1p1lr 1111'/11111 Ä/l'.ljii och
Flemi11gshcrg som första etappen i uthyggnaden av hela striickan Älvsjö-

Järna. Ett nytt dubbclspär på denna sträcka ~ir en av förutsLittningarna för
att spårkapacitetsproblemcn i Stockholmsregionen skall kunna lösas.
Bl. a. möjliggörs en kvalitativt bra lösning av rendelt~1gstraliken samtidigt
som en bra tägforing siikerstiills bäde för lokal- och ljärrtrafiken.
En utbyggnad av spårkapacitetcn söderut måste emellertid for att ni1gon
påtaglig effekt skall ernås kombineras med en ombyggnad av Stockholms
Central. Vidare kr~ivs en uthyggnad av karacitcten av spiirsystemet även
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från Stockholm och norrut. framför allt pil striickan Karlberg- Ulriksdal.
Den totala investeringsutgiften för nu niimnda investeringar har beräknats
uppgå till i storleksordningen 2 miljarder kr. i nuvarande prisnid.
Vad giillcr dubbelspåret Alvsjö- Flemingsberg iir projekteringen i huvudsak klar. Invcsteringsutgiften uppg:1r till :U'.' milj. kr. Eftersom hyggtiden är fem itr anser jag det angeläget alt arbetena kan startas så snart en
överenskommelse träffats med Stockholms Wns landsting om ersiittning till
SJ för lokaltågstrafiken. Jag föreslfrr därför att SJ redan nu erhiiller 3.'i milj.
kr. för detta ändamål. Med hänsyn till den l<lnga byggt iden föresl[ir jag att
ställning till frågan om invärdering på statskapitalct tas när anliiggningen
tas i bruk.
I sammanhanget hör understrykas vikten av att fnlgan

0111

vilken ersiitt-

ning SJ skall erh{tlla av Stockholms läns landsting för lokaltågstrafiken i
framtiden snarast fiir en liisning. Jag avser diirför inom kort föreslå regeringen att tillkalla en särskild förhandlingsman med uppgift att tillsammans
med parterna finna en lösning på denna frfaga.
Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemstiillcr jag att regeringen
föreslår riksdagen
att till Särskilda im·esteringur 1·id statrns jiir111·iig11r p<t tilliiggsbudget I till statsbudgeten för budgetflret I 982i83 under sjätte huvudtiteln anvisa elt rcservationsanslag pii 177000000 kr.

F. Luftfart
F 5. Särskilda im·esteringar för luftfarten. Med hänvisning till de motiv som
anförts av statsministern och chefen för ekonomi- och budgetdepartementen förordar jag att 60 milj. kr. budgetåret 1982/83 upptas p{1 ett särskilt
anslag motsvarande totalkostnaden för investeringar i luftfarten. De föreslagna investeringarna utgörs av ett nytt parkeringshus for inrikestrafiken
på Arlanda - totalkostnad 33.4 milj. kr. - en ny avisningsanliiggning for
totalt 1.6 milj. kr. och vissa ätgiirder som berör nygledning och tlyginformation på Arlanda för totalt I. I milj. kr. För att möjliggöra landningar i
sämre väder på en av banorna pä flygplatsen och därigenom öka regulariteten förordar jag att medel avsätts för investeringar i banbelysning och dess
kraftförsörjning för sammanlagt 23. 1 milj. kr. budgetåren 1982/83 och 1983/
84. Medelsätgångcn budgetaret 1982/83 fiir de nämnda investeringarna
beräknas till 31..'i milj. kr. och budgetåret 1983/84 till 27.7 milj. kr.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Särskilda i11re.11eri11gar j("ir l1d"r_!ime11 p<I tilliiggshudget I till
statsbudgeten för budgetåret 1982/83 under sjlitte huvudtiteln anvisa ett rescrvationsanslag pii 60 000 000 kr.
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G. Postväsende
G 4. Särskilda investeringar för postvcrket. Med hiinvisning till de motiv
som anförts av statsministern och chefen för ekonomi- och budgetdepartementen förordar jag att 135 milj. kr. budget~irct 1982/83 upptas på ett
särskilt anslag för särskilda investeringar för postviisendet. Beloppet motsvarar totalkostnaden i prisläget den I januari 1982 för den sista etappen
(etapp IV) av ombyggnaden av postgirohuset i Stockholm. Medelsåtgången för bygget beräknas till 25 milj. kr._ budgetåret 1982/83. 40 milj. kr.
budgetåret 1983/84. 60 milj. kr. budgetåret 1984/85 och 10 milj. kr. budgetåret 1985/86.
Jag hemställer att regeringen föresliir riksdagen
att till Siirskilda im·t'steringar för post1·iisn1det pii tilliiggsbudget 1
till statsbudgeten för budgetåret 1982/83 under sjätte huvudtiteln
anvisa ett reservationsanslag på 135 000 000 kr.

H. Telekommunikationer
H 2. Särskilda investeringar i teleanläggningar. Med hiinvisning till vad
slätsministern och chefrn för ekonomi- och budgetdepartementen anfört
föreslår jag att regeringen hos riksdagen hemställer om ett särskilt reservationsanslag på 220 milj. kr. för investeringar i telekommunikationer. lnvesteringsprogrammet mdför att televerket kan tidigarelägga digitaliseringen
av telenätet. Detta innebär att i ett internationellt perspektiv verket tidigt
och på ett ekonomiskt siitt kan erbjuda avancerade teletjänster. som ger
företag och myndigheter möjlighet att rationa!isera sin informationsöverföring och informationsbehandling. Programmet beriiknas sträcka sig över
en treårsperiod med början under innevarande budgetår. Anslaget avser
således hela denna period.
Investeringarna bör hållas åtskilda fd111 televerkets _ordinarie investeringsprogram. De bör därför anvisas över ett nytt anslag beniimnt H 2.
Särskilda investeringar i teleanläggningar.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att till Särskilda irm·staingar i te/ea11/iigg11i11gar pii tilläggsbudget I
till statsbudgeten för budgetåret 1982/83 under sjätte huvudtiteln
anvisa ett reservationsanslag på 220000000 kr.

I. Institut m. m. ·
I 19. Åtgärder för att främja investeringar och utvecklingsarbete i kollektivtrafiken. Målet för den statliga trafikpolitiken är att ge invånare och näringsliv en tillfredsställande transportförsörjning till lägsta möjliga sam-
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hällsckonomiska kostnader. rör att detta mål skall kunna uppnås krävs
enligt min mening en effektiv och utbyggd kollektivtrafik. En satsning på
den kollektiva trafiken är ocks~t nödvändig av såviil jämlikhetsskiil som
med hiinsyn till miljö. energisparande och trafiksäkerhet. Inte minst viktig
iir kollcktivtraliken för möjligheterna att skapa en väl fungerande arbetsmarknad.
Kolkktivtrafiken har under senare ~ir ökat sin andel av transportarbetet.
Bal-;om denna utveckling ligger bl. a. ökade drivmedclspriser. li1gprislinjen
i taxesättningen samt ett biittre resursutnyttjande och utökad trafik som
möjliggjorts genom bildandet av ett gemensamt huvudmannaskap för den
lokala och regionala kollektivtrafiken i länen. Det ökade intresset för
kollcktivtraliken har fr:imst kommit till uttryck i tätortsområdena. De
omfattande och tidsmiissigt koncentrerade arbetsresorna i dessa omdden
förutsätter transportsystem med bl. a. stor kapacitet.
En utvecklad kollektivtrafik har betydande fördelar framför andra transportsystem. Den är väsentlig för att förbättra miljön i tätorterna. En
utvecklad kollektivtrafik kan spara ocks[1 energi och investeringar i viigar
och gatorm. m. Men kollektivtrafiken är även viisentlig för landsbygdens
trafikflirsörjning dii miinniskor och näringsliv i landets olika delar skall
erbjudas en tillfredsställande trafikförsörjning. Åtgärder som präglas av
samverkan och samordning mellan olika transportföretag och färdmedel iir
hiir siirskilt uttalade.
Staten stöder i dag kollektivtrafiken genom att driftbidrag liimnas till den
grundläggande trafikförsörjningen i landet. Bidraget bcriiknas i huvudsak
efter antalet utförda vagnkilometer. Genom bidragets planeringsanknytning främjas effektiva trafiklösningar.
Vidare medger det statliga bidragssystcmet för viig- och gatuhållning
numera att bidrag kan liimnas till vissa anliiggningar för kollektivtrafik.
Exempel pf1 s{idana ~itgiirder iir busstrafikleder. körytor vid bussterminaler
och vissa spiiranliiggningar.
Staten ger också bidrag till forskning· och utveckling. Detta stöd iir
friimst inriktat pft grundforskning och framtagande av ny teknik pä omdtdet. Bidrag kan iiven ges för vissa praktiskt inriktade demonstrationsförsök.
De nuvarande statliga insatserna är dock enligt min mening inte tillriickliga. Staten bör ha möjlighet att ocksä stimulera till investeringar i bl. a. ny
eller mer utvecklad teknik för kollektivtrafiken. För att fä en väl utbyggd
och en effektivare kollektivtrafik bör därför staten kunna medverka till att
hegriinsa det risktagande som trafikföretag, länshuvudmiin och kommuner
utsiitter sig. för niir de genomför en större utbyggnad av sin verksamhet.
Därigenom skulle de resultat som kommer fram genom olika FoU-projekt
som kollektivtrafikberedningen, transportforskningsdelegationcn och styrelsen för teknisk utveckling driver komma till snabbare tillämpning.
Jag anser sålunda att det från trafikpolitisk utgångspunkt är angeliigct att
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främja den tekniska utvecklingen på området. Utvecklingen de senaste
åren pekar på vikten av ett ökat samarbete mellan näringsliv och samhiille.
Genom att näringslivet kan spela rollen som leverantör till den gemensamma sektorn skapas förutsättningar för en accelererad teknisk utveckling.
Svensk industri får härmed ökade möjligheter att leda en teknisk utveckling som kan öppna vidare möjligheter på världsmarknaden.
Utvecklingen på kollektivtrafikområdet går vidare mot alt man ser kollektivtrafiken som en helhet där olika åtgärder som trafikplanering. taxesystem och fordonsval samordnas till ett optimalt trafiksystem. Detta
betyder även att företagens möjligheter på exportmarknadt:rna beror på i
vad rnån man kan hänvisa till redan färdiglevt:rerade och fungerande
trafiksystems. k. referensobjekt.
Jag bedömer att genom ett statligt engagemang kan denna utveckling
såviil stimuleras som påskyndas. Jag anser därför att ett nylt anslag bör
inrättas för att stimulera till investeringar i framför allt ny eller mer utvecklad teknik på kollektivtrafikområdet. Det kan gälla beställnings-. ledningsoch informationscentraler liksom fasta anliiggningar samt fordon och fordonskomponenter för den kollektiva trafiken. Jag har bedömt att anslaget
bör utformas som ett engångsanslag med 40 milj. kr.
Den nya verksamheten bör enligt min mening handläggas av kollektivtrafikberedningen ( KTB). Denna parlamentariska beredning har enligt sina
direktiv (Dir. 1979: 120 och 1981: 74) i uppgift att i samlade former närmare
analysera behovet av nya trafiklösningar på kollektivtrafikomrildet. KTH
skall initiera, följa upp och utvärdera försöks verksamhet med nya trafiksystem. följa den nationella och internationella utvecklingen pft området och
pröva olika utveeklingsåtgärder för den kollektiva tratikförsörjningen. Det
gäller för såväl tätorter som på landsbygden.
Beredningens verksamhet omfattar främst praktiskt inriktade demonstrationsförsök men har även inslag av utvecklingsarbete. Beredningen
sysslar inte med stöd till forskning i gängse mening. Beredningens arbetsplan för budgetåret 1982/83 innehåller projekt som avser planering och
samordning av trafiken. trafikens tillgänglighet och framkomlight:l i gatunätet, ekonomi och finansiering, fordon och anläggningar samt vissa övt:rgripande frågor. För denna typ av verksamhet förfogar beredningen under
innevi1rande budgetår över sammanlagt 6 milj. kr. Enligt min mening bör
stödet till investeringar i ny teknik på kollektivtrafikområdet på ett naturligt sätt kunna integreras med beredningens övriga verksamhet.
För beredningens tillkommande arbetsuppgifter avser jag senare föreliigga regeringen förslag till tilläggsdirektiv. Jag kommer därvid att ange
närmare riktlinjer för bidragsgivningen.
Beredningens verksamhet bör utvärderas efter det att erfarenheter vunnits av den utökade stödgivningen.
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Med hänvisning till det anförda hemstiillcr jag att regeringen försltir
riksdagen
att till Åtgiirdcrjnr attfi"iimja investeringar och 11t1·ccklingsarhetc i
kollektii·trqfiken på tilläggsbudget I till statsbudgeten för budgetåret 1982/83 under sjätte huvudtiteln anvisa ett reservationsanslag

pä 40 000 000 kr.

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1982
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ÅTGÄRDER INOM BUDGETDEPARTEMENTETS VERKSAMHETSOMRÅDE

1

Inledning

Det ekonomiska läge som utgör bakgrunden till det krisprogram som nu
läggs fram har utförligt beskrivits i det föregående. En redogörelse har
ocbf1 li.imnats för de olika inslagen i detta program. Jag skall nu ta upp den
närmare utformningen av de skattepolitiska åtgärderna samt frågan om
utvidgning av finansfullmakten.
Först tar jag upp åtgärder avseende företagsbeskattningen. Det iir Mlga
om dels en förlängning av tidsperioden för de särskilda investeringsavdragen. dels en skyldighet för vissa företag att betala in ett belopp motsvarande 20 S·f. av 1983 f!rs vinster pf1 siirskilda investeringskonton. I det sammanhanget berör jag också frisläppen av invcsteringsfonder och investeringsreservcr. Diirefter behandlar jag skärpningarna i kapitalbeskattningen i form
av höjd förmögenhets-. arvs- och g{ivoskatt. slopandi.: av skattereduktionen för aktieutdelning och minskade förmiiner inom skattesparandet.
Vidare tar jag upp sänkningen av den statliga inkomstskatti.:n genomjusteringar i skatteskalan och därav föranledda iindringar av sjömansskatten
samt förslaget om att införa en särskild skattereduktion pa grundval av
erlagd medlemsavgift till fackförening. Jag behandlar si.:dan förslagen till
nya skatter. nämligen hyreshusavgift. skatt på videobandspelare och skatt
pil viss elektrisk kraft. Slutligen tar jag upp utnyttjande och ut vidgning av
finansfullmakten.

2

Företagsbeskattning

2.1 lnvesteringsstimulanser

Företagens investeringar i realkapital iir i olika hiinseenden gynnade vid
beskattningen. Anskaffning av maskiner och andra inventarier stimuleras
I
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genom lagen (1981: 1099) om särskilt investeringsavdrag vid redovisningen
av merviirdeskatt. Det särskilda avdraget - som i praktiken utgör ett
skattefritt bidrag motsvarande I 0 % av anskaffningspri<;et - medges för
inventarier som levereras under år 1982. Undantagna från avdragsriitten är
bl. a. begagnade inventarier. motordrivna fordon och fartyg.
I lagen ( 1980: 954! om särskilt investeringsavdrag för byggnadsarbcten
m. m. finns regler som syftar till att främja investeringar i byggnader och
täckdikning för skattskyldiga som bedriver jordbruk. skogsbruk eller rörelse. Avdraget är 10 % (20 % för täckdikning) och medges vid såväl den
statliga som den kommunala taxeringen. För en skattskyldig vars marginalskattesats iir 60 % motsvarar avdraget således ett skattefritt bidrag på
6 % (I 2 IJi- för tiickdikningJ. Avdragsrätten gäller ny-, till- eller ombyggnad
eller täckdikning som utförs t. o. m. den 31 mars 1983. Vissa byggnadsinvesteringar är undantagna fran den extra avdragsrätten. bl. a. bostadsbyggnader. bensinstationer och parkeringshus samt butiks-. kontors-. bank-.
hotell- och restauranglokaler.
Investeringar i byggnader och inventarier stimuleras även genom frisläpp av investeringsfonder och ·investeringsreserver. De allmänna
investeringsfonderna får - liksom de äldre investeringsfonderna för konjunkturutjämning - utnyttjas för byggnadsarbeten som utförs t. o. m. den
31 mars 1983 och för maskiner och andra inventarier som levereras senast
den 3 I december 1982. Frisläppet. som omfattar avsättningar t. o. m. 1982
års taxering \bokslut t. o. m. den 31 december 1981 \. gäller hela riket och
samtliga branscher. Egenföretagarnas allmänna investeringsreserver är
frisläppta på samma villkor som investeringsfonderna. En investeringsreserv kan alltså utnyttjas på byggnadssidan t. o. m. den 31 mars 1983 och p;\
inventariesidan t. o. m. den 31 december 1982.
Som jag tidigare anfört bör investeringsstimulanserna generellt förlängas
med ett [1r. Detta innebiir att det till merviirdeskatten kopplade investeringsavdraget utsträcks till utgången av år 1983. investeringsavdraget vid
inkomsttctxeringen t. o. m. den 31 mars 1984 samt frisli.ippen av de allmänna investeringsfonderna och de allm~inna investeringsreserverna till
utgången av år 1983 såvitt gäller inventarier och t. o. m. den 31 mars 1984
såvitt gäller byggnads- och markarbeten. Frisläppet av investeringsfondcrna omfattar även avsättningar i bokslut till ledning för 1983 års taxering
(normalt bokslut per den 31december1982!.
Förlängningen av det till mervi.irdeskatten kopplade investeringsavdra-

*

get med ett ~ir kräver ändringar i 4 första stycket lagen om siirskilt
investeringsavdrag vid redovisningen av merviirdeskatt. För inventarier
som förviirvas genom köp innebiir förslaget att avdrag medges även för
leveranser under år 1983. Vid egentillverkning medför förlängningen att
avdrag medges om tillverkningen avslutats före 1983 iirs utgång.
Rätten till investeringsavdrag kan falla bort helt ellrr delvis om andra
typer av invcsteringsstimulanscr utnyttjas för investeringen. Av~* tredje
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stycket nyssnämnda lag framgår sålunda att avdraget bortfaller för s{1dan
del av utgiften för vilken investeringsfond tagits i anspråk. Innebörden av
denna föreskrift iir att utgiften för en inventarieanskaffning kan behöva
delas upp. Den del som har legat till grund för dt fondutnyttjande får inte
beaktas vid bestämmande av investeringsavdragets storlek.
Till saken hör emellertid att bestämmelserna i I ~ tredje stycket förordningen ()980: 846) om frisläpp av investeringsfonder är rm:r lftngtgående.
Arbetsmarknadsstyrelsen skall niimligen i sin tillståndsgivning föreskriva
att en investeringsfond inte får tas i anspråk för st1dana inventarier för vilka
ett företag har tillgodofört sig investeringsavdrag vid redovisningen av
mervärdeskatt. I denna situation är alltså en kombination över huvud taget
inte möjlig. Investeringsavdraget kan dock kombineras med ett fondutnyttjande i de fall då en investeringsfond tas i anspråk enligt reglerna för
den s. k. fria sektorn.
Även enligt förordningen 11981: 188.1 om frisläpp av investeringsreserver
är varje form av kombination mellan det särskilda investeringsavdraget
och investeringsreserven utesluten. Något hinder att kombinera investeringsavdraget med ianspråktagande av vinstfond finns däremot inte.
Samtidigt med ändringen i 4

~

första stycket lagen om särskilt investe-

ringsavdrag vid redovisningen av mervärdeskatt bör bestämmelserna i
paragrafens sista stycke upphävas. Nägon konkurrenssituation kan niimligen inte uppstå mellan denna lag och lagen ( 1980: 953) om siirskilt investeringsavdrag för inventarieanskaffning.
Förlängningen av giltighetstiden i fråga om byggnadsarbeten och tiickdikning föranleder ändring i 2 ~ första stycket lagen om särskilt investeringsavdrag för byggnadsarbeten m. m. Ändringen innebär att den i
nämnda stycke angivna igångsiittningsperioden den I november 1980-den
31 oktober 1982 framflyttas ett år så att sista dag för påhör:iande av arbete
blir den 31 oktober 1983. Däremot görs av praktiska skäl inte niigon
ändring betriiffande periodens hörjedag. Den föreslagna förlängningen av
giltighetstiden kommer alltså att gälla även arheten som har påbörjats
exempelvis under i'tr 1981.
Vidare kriiver förslaget ändring i 3 ~ första stycket nyssniimnda lag.
Enligt nuvarande lydelse av detta stycke beräknas avdraget p<t den del av
utgifterna för ny-, till- eller ombyggnad samt tiickdikning som hiinför sig till
perioden den 1 november 1980-den 31 mars 1983. Den förm:'insbehandlade perioden förlängs med ett år. dvs. till utgången av mars 1984 .
.Även detta investeringsavdrag kan falla bort helt eller delvis om andra
typer av investeringsstimulanser utnyttjas för investeringen. Enligt 4

*

tredje stycket nhmnda lag medges s{ilunda inte det siirskilda investeringsavdraget for s[1dan del av utgifterna för byggnadsarbetena (tiickdikningen)
för vilken den skattskyldige tagit i anspråk sin allmiinna investcringsfond
eller motsvarande iildre fond. Inget hindrar dock att ett företag utnyttjar
sin investeringsfond för en del av byggnadsarbetena och yrkar siirs.kilt

4
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investeringsavdrag för återstoden av arbetena. En kombination av investeringsavdragel och ianspråktagande av allmän investcringsreserv resp.
vinstfond är på motsvarande säll begränsad. För byggnadsarbcten e. d.
som på grund av fondutnylljande är undantagna från det särskilda investeringsavdraget medges dock ofta investcringsavdrag i stället med stöd av
avdragsregler i fondlagstiftningen.
Åtgärderna i fråga om utnyttjande av investeringsfondcr och invcstcringsreserver kräver inte riksdagens medverkan.

2.2 Obligatorisk inbetalning på särskilt investeringskonto

Reglerna om skyldighet all sälla in 20 % av vinsten på räntelöst konto i
riksbanken har tagits in i en lag om inbetalning på särskilt investeringskonto. Denna har upprättats med lagen ( 1980: 456) om insättning på tillfälligt vinstkonto som förebild. Som jag tidigare har niimnt skall dock enligt
mitt förslag inbctalningsskyldigheten utvidgas till att omfalla också företag
vars huvudsakliga verksamhet är fastighetsförvaltning. En bestämmelse
om detta har tagits in i 1 första stycket. Av paragrafens tjärde stycke
framgår att bostadsföreningar. bostadsakticbolag och allmännyttiga bo-

*

stadsförctag är undantagna från inbetalningsskyldigheten. Dessa företag
kan dock frivilligt utnyttja systemet.
Utvidgningen till fastighctsförvaltande företag föranleder skillnader i
utformningen jämfört med lagen om insättning på tillfälligt vinstkonto i 4

*

*

*

*

första stycket. 6 andra stycket. 11
första stycket och 13 tredje
stycket.
1 övrigt finns sådana skillnader i I *andra stycket och 'i
Enligt I andra stycket i mitt förslag kriivs det synnerliga skiil för att
regeringen skall medge befrielse helt eller delvis fr{111 inbctalningsskyldighetcn medan det i fråga om befrielse från skyldighet att betala in medel på
vinstkonto r~icktc med siirskilda skäl. Med ändringen vill jag markera att
dispensprövningen kommer all bli väsentligt mer restriktiv. Det motiveras
bl. a. av all den tid under vilken medlen på riksbanken är spärrade ~ir
betydligt kortare iin tidigare. nämligen tv{1 fö· mot tidigare fem år.
Vad gäller tillämpningen av dispensregeln förhaller det sig givetvis på
det sLittct att företag. som normalt inte gör investeringar i byggnader och
maskiner. t. ex. banker. försäkringsbolag och konsultföretag, endast i begri"insad omfattning kan utnyttja en avsällning till särskild investeringsfond. Denna omsti.indighet bör dock inte utgöra dispensgrund. I allmiinhet

*

*·

bör inte heller den omstiindigheten att skattefria realisationsvinster eller
andra cxtraordiniira intäkter ing[1r i itrsvinsten föranleda dispens. Dispens
bör dock kunna ges i fråga om ackordsvinster.
Andra tänkbara fall av dispens är dit ett företag har drabbats av ekonomiska svitrighcter eller då ett företag nyligen har genomfört ett synnerligen
omfattande investcringsprogram och därför har ett starkt behov av att ffr

5
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behålla sina likvida medel. Regeringen bör som förutsättning för dispens i
nu angivna fall kunna ställa vissa villkor. Dessa kan giilla t. ex. sysselsiittningen inom företaget eller företagets utdelningspolitik.
Dispens bör vidare kunna ges för att förhindra dubbelavsättningseffekt i
mer betydande omfattning. En sådan effekt kan ofta uppkomma då ett
företag uppbär utdelning från ett eget dotterbolag.

*

Den nya ordningen i 5 ~ är en följd av en tidigare iindring i 4 andra
stycket lagen om insättning på tillfälligt vinstkonto (prop. 1980/81: 68. SkU
1980/81:25 och 47. rskr 1980/81:234. SFS 1981:303). Denna tidigare ändring innebär att ett företag som har rätt till avdrag för fondavsättning självt
får välja i vilken förvärvskälla som avdraget skall göras. Enligt mitt förslag
skall den skattskyldige ha rätt att sjiilv välja även i vilken förvärvskälla
som det särskilda tillägget skall tas upp.
I fråga om mitt förslag i övrigt får jag hänvisa till förarbetena till lagen
om insättning på tillfälligt vinstkonto.

3

Kapitalbeskattning m. m.

Förmögenhetsskatt utgår enligt lagen ( 1947: 577) om statlig förmögenhetsskatt. SFL. Förmögenhetsskatten för fysiska personer tas ut enligt en
progressiv skatteskala med en viss procent av den beskattningsbara förmögenheten. Förmögenheter understigande 400000 kr. är fria från skatt. Det
lägsta förmögenhetsskatteskiktet är mellen 400000 och 600000 kr. och där
är skatteuttaget I %. Det högsta skatteuttaget är 2.5 q vilket träffar förmögenhetsdelar över 1800000 kr. ( 11 ~ I mom. SFU. Sambeskattning
sker av makar och därmed jämställda liksom av föräldrar och hemmavarande barn under 18 år ( 12 ~ 1 mom. SFL).
Vissa juridiska personer - dock ej aktiebolag och ekonomiska föreningar - är också skyldiga att betala förmögenhetsskatt (6 ~ 1 mom. SFL).
Dödsbon. familjestiftelser m. fl. beskattas enligt samma skala som fysiska
personer. Vissa samfund. föreningar och andra juridiska personer betalar
en proportionell skntt på 1,5 "100 av den beskattningsbara förmögenheten.
Nuvarande skatteskala tillkom genom lagstiftning hösten 1980 !prop.
1980/81:42. SkU 1980/81:11. rskr 1980/81:94. SFS 1980:1055). De ändringar som då genomfördes föranleddes främst av de höjda taxeringsviirdena vid 1981 års allmänna fastighetstaxering och innebar betydande sänkningar av skatteuttaget. Av skäl som jag tidigare har redovisat hör en
skärpning av förmögenhetsbeskattningen nu genomföras. Skärpningen bör
träffa alla skattepliktiga förmögenheter. Jag föreslår att skatteuttaget genomgående höjs med 0.5 procentenheter i alla skikten i skalan. Någon
ändring av skattepliktsgränsen bör däremot inte göras. Inte heller bör
skatteuttaget för sådana juridiska personer som betalar en proportionell
skatt ändras.
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Mitt förslag innebär i jämförelse meu nuvarande skatteskala att skatten
pä en förmögenhet av 600000 kr. ökar från 2000 kr. till 3000 kr. Uppgi1r
förmögenheten till I milj. kr. ökar skatten från 9000 kr. till 12000 kr. och
uppgår den till 2 milj. kr. ökar skatten från 30 000 kr. till 38 000 kr.

*

Justeringen av skatteskalan medför iindringar i 11
I mom. SFL. Den
nya skalan bör gälla fr. o. m. beskattningsåret 1983 och sftledcs tilliimpas
första gången vid 1984 års taxering.
Arvs- och gåvoskatt utgår enligt lagen (1941:416) om arvsskatt och
gilvoskatt. AGL. Skatten är progressiv och tas ut enligt olika skalor beroende på vem som ärver eller får egendom. Tre klasser av arv- och gåvotagare finns.
Till klass I. som har den lindrigaste skalan. hänförs t. ex. efterlevande
make och barn. Skatten är här 5 o/r för lotter upp till 50000 kr. I skiktet
200 000 kr. - 300 000 kr. är skatten 28 % . I det högsta skiktet - 6 000 000 kr.
och där")ver - utgår skatt med 65 %.
Till klass Il hör bl. a. föräldrar och syskon men också mer avliigsna
släktingar, obesläktade personer och sådana organisatiL1ner som inte är
allmännyttiga. Hiir iir den lägsta skattesatsen 8 c;.;- och den gällcr för lotter
upp till 20000 kr. I skiktet 200000-250000 kr. är skatten 56 17(-.• Skalan går
upp till ett skatteuttag på 72 % och avser dit den dcl av lotten som
överstiger I 200 000 kr.
Klass fil avser främst vissa allmännyttiga stiftelser och ideella föreningar som inte ar helt befriade frän arvsskatt. Skalan är progressiv upp till
60000 kr. Därutöver utgar skatten konstant med 30 ':·'(. Mottagare som hör
till klass 111 är fria från gåvoskatt.
Vid arvsbeskattningen medges skattefria grundavdrag med 50000 kr. för
efterlevande make. 25 000 kr. för annan mottagare i klass I och 5 000 kr. för
mottagare som hör till klass Il eller Il I. Vid gåvobeskattningen medges ett
enhetligt grundavdrag på 2 000 kr.
Aven arvs- och gåvoskatteskalorna fick sin nuvarande utformning genom den tiuigare niimnua lagstiftningen hösten 1980. Liksom i frfaga om
förmögenhetsskatten lindrades skatteuttaget i betydande grad. Av skiil
som jag tidig;1re redogjort för bör en viss höjning a~ skatteuttaget ske även
när Jet gäller arv och gåvor. Höjningarna bör trföTa alla skikt av skatteskalorna för klass I och Il. Det iir enligt min mening inte pf1kallat att iindra
skalan för klass 111. De av främst sociala skiil tillkomna skattefria grundbeloppen bör kvarstå oförändrade.
Beträffande den niirmare utformningen av skatteskalorna i klass I och Il
bör följande p{1pekas. Ökningen av skatteuttaget iir störst i de högsta
skikten och i mellanskikten. För mindre arv och giivor iir höjningen av
skatten relativt obetydlig. För en skattepliktig lott i klass I pil 50000 kr.
ökar skatten jämfört mcu nuvarande skala frän 2 500 till 3 000 kr. Om lnlten
i stället uppgår till 500000 kr. ökar skallen fri!n 122500 till 135000 kr. och
om den uppgår till 2 500 000 kr. från I 133 500 kr. till I 269 000 kr. And ringen av skalan i klass Il ger liknande effekter.
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Justeringen av skatteskalorna medför ändringar i 28 AGL.
De nya skalorna bör tillämpas i fall då skattskyldigheten inträder efter
utgången av år 1982. Nt1gra särskilda övergångsbestiimmelser är inte nödvändiga.
I sammanhanget skall jag också ta upp en annan fråga som rör arvs- och
gilvobeskattningen.
Enligt 12 AGL skall vad en person förviirvar på grund av att han
insatts som förmånstagare till en försäkring i regel anses som arv och
arvsbeskattas. När man beräknar skatten på ett sådant förvärv skall man

*

dock under vissa förutsättningar räkna av ett skattefritt belopp. Detta s. k.
förmånstagaravdrag är f. n. bestämt till ett belopp som motsvarar sex
gånger basbeloppet enligt lagen ( 1962: 381) om allmän försäkring för november månad året innan skattskyldigheten inträdde.
Reglerna för beräkning av basbeloppet enligt lagen om allmän försiikring
har iindrats med verkan fr. o. m. den I januari 1982 (prop. 1981/82: 50. SfU
1981/82: 6. rskr 1981182: 85. SFS 1981: 1187). Ändringen innebär att basbeloppet fastställs för ?tr i stället för som tidigare för månad.

*

Det nya sättet att fastställa basbelopp påkallar ändring av reglerna i 12
AGL om förmånstagaravdrag. Sedan länge har avdragsnivftn bestämts så
att grundbelopp som utfaller på grund av Arbetsmarknadens försäkringsakticbolags (AF Al tjänstegrupplivförsäkring varit fria från skatt enligt
AGL. Storleken av förmånstagaravdraget bör enligt min mening även i
fortsättningen ha det nyss angivna sambandet med grundheloppen enligt

AFA:s tjänstegrupplivförsäkring. Jag har inhämtat att Svenska arbetsgivareföreningen och Landsorganisationen i Sverige träffat avtal för tiden
fr. o. m. den I januari 1982 om bl. a. beräkning av de försäkringsbelopp
som kan utg~'t enligt avtal om tjänstegrupplivförsäkring. Enligt avtalet skall
grundbeloppen för år 1983 och åren därefter beräknas efter basbeloppet
vid ingången av resp. år. Anknytningen till basbeloppet i 12 AG L hör
justeras på motsvarande sätt. I lagrummet bör således i fortsättningen
hänvisas till hasheloppet för det år under vilket skattskyldigheten inträdde.
12 AGL i sin nya lydelse skall tillämpas i fall då skattskyldigheten
intriider efter utgången av t1r 1982.
Som jag tidigare anfört bör skattelättnaderna för aktieutdelningar avskaffas och sparskattereduktionen sänkas.
Bestämmelserna om skattereduktion för aktieutdelning finns intagna i
lagen ( 1980: 1047) om skattereduktion för aktieutdelning. Denna lag bör
således upphöra att gälla vid utgilngen av tir 1982. Bestämmelserna skall
dock alltjämt tilliimpas i fräga om aktieutdelning som har blivit tillgänglig
för lyftning dessförinnan. Upphävandet av lagen föranleder fiiljdändringar

*

*

*

i 2 ~ 2 mom. uppbördslagcn ( 19"i3: 272). UBL. 12
4 mom. lagen
( 1958: 295) om sjömansskatt. Sj L. samt 4 lagen ( 1970: 172) om begränsning av skatt i vissa fall. Jag avser att i annat sammanhang ta upp en
följdiindring i 68 ~ taxerings lagen ( 1956: 623). TL.

*
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Procentsatserna för skattereduktionen vid det s. k. skattesparandet finns
intagna i 2 lagen ( 1978: 423) om skattelättnader för vissa sparformer. En
ändring får alltså ske av detta lagrum. Som konsekvens bör ~iven procent-

*

satserna för avdrag vid förtida uttag i 5

4

*samma lag ändras.

Inkomstskattefrågor

Mitt förslag i fråga om den statliga inkomstskatten innebär att skattesatserna sänks med en procentenhet i inkomstskikten mellan 8 och 12 basenheter. Skatteskalan för ifrågavarande del av den statliga inkomstskatten
(grundbeloppet) finns för f1r 1983 intagen i 2 § lagen ( 1982: 417) om ikraftträdande av lagen ( 1982: 416) om ändring i lagen ( 1947: 576) om statlig
inkomstskatt. Ändringen får således göras i denna paragraf.
Förändringen i fråga om basenheten bör givetvis slå igenom även i fråga
om sjömansskatten. som är en definitiv källskatt för ombordanställda. En
ändring behövs därför av de tabeller för sjömansskatt som avses i 7 § I

*

mom. och 8 SjL. Detta måste ske genom en ändring av den i juni
beslutade lagen ( 1982: 420! om ändring i SjL.
Reglerna om skattereduktion för fa<.:kföreningsavgift har tagits in i en
särskild lag.
l I § anges de allmänna förutsättningarna för skattereduktionen. nämligen att den skattskyldige har varit bosatt eller vistats i Sverige under någon
del av inkomståret. varmed avses året före taxeringsåret.
Underlaget för bcriikning av skattereduktionen anges i 2 *·Detta utgörs
av medlemsavgift som erlagts till arbetstagarorganisation. dock högst I 200
kr. Definitionen av sådan organisation anknyter till lagen ( 1976: 580) om
medbestämmande i arbetslivet. Det kan påpekas att avgift till arbetslöshetskassa inte ingår i underlaget. Sådan avgift är avdragsgill enligt gällande
regler. För att undvika att öretal uppkommer vid beräkning av skattereduktionen föreslås en avrundning till jämna tiotal kronor. Av paragrafens
utformning framgår att den skattskyldige skall styrka sin rätt till skattereduktionen.
l 3 ~ anges att procentsatsen för skattereduktionen skall vara 40.
Enligt besUimmelserna i 4 § skall samma bestämmelser som i fråga om
befintliga skattereduktioner giilla savitt avser fran vilka skatter o<.:h avgifter avräkning kan ske och när bestämmelserna skall iakttas". Slutligen
ges en regel för att förhindra att skattereduktionen kan åtnjutas både vid
inkomsttaxeringen och vid beräkning av sjömansskatt.

*

Genom en ändring i 12 4 mom. SjL öppnas möjlighet för jiimkning av
sjömansskatt p~i grund av rätt till skattereduktion för fackföreningsavgift.
Hiir bör - liksom i fråga om sparskattereduktionen - inte gälla något krav
på bosättning eller vistelse här i landet. Det kan dock päpekas att lagrummet bara är tillämpligt i fråga om sjöman som är bosatt i något av de
nordiska länderna.
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Den nya. lagen föranleder vidare l'öljdändringar i 2 ~ 2

fTIL)Jll.

UBL och

4 *lagen om begränsning av skatt i vissa fall. Jag avser att i annat sammanhang återkomma med förslag om en följdändring i 68

5

~

TI ..

Hyreshusavgift
Dåvarande chefen för bostadsdepartementet presenterade under våren

1982 prop. 1981/82: 124 om ändrade regler för räntebidrag och bostadsbidrag m. m. samt om införande av en hyreshusavgift. Den del av propositionen som gällde frågan om en hyreshusavgift avslogs av riksdagen 1SkC
1981/82: 62, rskr 1981/82: ~52) under hänvisning bl. a. till att detta förslag
inte granskats av lagrådet. I skatteutskottets hetiinkande begiirdes samtidigt att regeringen skulle återkomma med förslag som kunde föreliiggas
riksdagen i sådan tid att förslaget kunde ge lika stor budgeteffekt fr. o. m.
år 1983 som det i prop. 1981/82: 124 presenterade förslaget. Mot denna
bakgrund har förslag om en hyreshusavgift nu på nytt tagits upp av chefen
för bostadsdepartcmentet. Förslaget överensstämmer i stora delar med det
som redovisades i prop. 1981/82: 124. A vgiftcn motiveras alltjiimt av bostadspolitiska oc.:h statsfinansiella skäl. En närmare redogörelse för dessa
kommer att lämnas av chefen för bostadsdepartcmcntet. Till sin natur iir
hyreshusavgiften liksom skogsvårdsavgiften och löncavgiften en speciell
skatt. Frf1gan om hyreshusavgiftens lagtekniska utformning 1ir därför en
uppgift för budgetdepartementet. I det följande tar jag upp denna fråga. Jag
tar också upp vissa följdändringar.
Regeringen beslöt den 28 oktober 1982 att inhiimta lagri'idets yttrande
över följande inom budgetdepartementet uppriittade lagförslag. 1 nämligen
I. lag om hyreshusavgift.
2. lag om iindring i kommunalskattelagen ( 1928: 370).
Lagrådets yttrande bör fogas till protokollet som bilagu 2.1.
Den nya avgiften - beniimnd hyreshusavgift - iir i princip avsedd att
träffa de delar av hyreshusbeståndet som är äldre iin ftr 1975. lJ ndantagna
bör dock vara bostadshus som omfattas av räntesubventionssystemet samt
hus med lokaler vilka har uppförts eller byggts om efter är 1957 med stöd
av statliga bostadslän. Det lagförslag som utifrån detta har utformats
överensstämmer i stora delar med det som presenterades i prop. _1981/
82: 124. Sålunda har det ansetts angeliiget att utforma avgiften sfi att den
lätt kan hanteras av både berörda avgiftsskyldiga och myndigheter. Det
har vidare ansetts önskvärt att kunna knyta an den till redan beprövade
rutiner. Ni'igra erinringar mot en sådan llisning framkom inte under riksdagsbehandlingen. Hyreshusavgiften har diirför aven nu utformats med de

1

Fiirslagen iir likalydande med dem sum iir fogad<: till propositionen.
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regler som gäller för skogsvårdsavgift enligt lagen ( 1946: 324l om skogsvårdsavgift som förebild.
Bestämmelserna om hyreshusavgiften bör tas in i en särskild lag. Härutöver föreslfis följdändringar i kommunalskattelagen ( 1928: 370). KL och
UBL.
I I första stycket i förslaget till lag om hyreshusavgift anges vilka
fastigheter som bör vara avgiftspliktiga. Den lämpligastt: beskrivningen av
dessa fastighetstyper sker med hjälp av den definition av begreppet hyreshusenhet som används vid allmän fastighetstaxering (AFTl. Hyn;shusen-

*

*

het omfattar enligt 4 kap. 5 2 fastighetstaxeringslagen ( 1979: 1152). FTL.
både hyreshus och tomtmark för sådan byggnad. Hyreshus utgörs enligt 2
kap. 2 FTL av byggnad som är inrättad till bostad åt minst tre familjer
eller till kontor. butik. hotell. restaurang och liknande. under begreppet
hyreshus faller även flerbostadshus som ägs av bostadsrättsföreningar.

*

Enligt riksskatteverkets föreskrifter vid AFT 1981 erhilller de olika
typerna av hyreshusenheter olika kodbeteckningar. De enheter som kommer i fråga för avgiften utgörs av dem som anges med koderna 20, 22. 24
och 28. dvs. sådana som förutom av tomtmark bestär av byggnader med
huvudsakligen bostäder. byggnader som innt:h{lller b<lde bostädt:r och
lokaler samt byggnader med huvudsakligen lokaler.
Under riksdagsbehandlingen kritiserades det förra förslaget för att
hyreshusenheter som var obebyggda eller som var bebyggda med enbart
saneringsfärdiga hus inte undantogs från avgiften. Denna kritik ffa anses
befogad och de niimnda fastighetstyperna bör därför undantas. Liksom i
det ursprungliga förslaget bör även byggnader som faller under koderna
25-27. dvs. hotell- och restaurangbyggnader. kiosker och parkeringshus
undantas. Vidare bör undantas hyreshusenhet med värde mindre än l 000
kr.
I det förra förslaget tog-; endast med vissa äldre årgångar av de berörda
fastighetstyperna. Den närmare beskrivningen av de berörda tirgiingarna
skedde med hjälp av begreppet viirdeår vilket är det begrepp som använd-;
vid fastighetstaxering för att bestämma ett hyreshus fildcr. Även nu bör
beskrivningen av vilka årgångar som skall beröras av avgiften lämpligen
ske med hjälp av begreppet värdcår. Som utvecklas närmare av chefen för
bostadsdepartementet bör avgiften gälla fastigheter med viirdeår före år
1975. Till frågan om de undantag från denna regel som måste göras med
hänsyn till att avgiften inte hör träffa hus som omfattas av riintesubventionssystcmet m. m. återkommer jag i det följande.
Med värdeår avses vid fastighetstaxering i första hand fastight:ternas

*

nybyggnadsår. dvs. det är då hust:t kunde tas i hruk (jiimför 9 kap. 3
FTL. 1 kap. 8 fastighetstaxeringsförordningen ( 1979: 1193) och till förordningen bifogad bilaga 2 samt riksskatteverkets föreskrifter vid AFT
1981 l. Har om- eller tillbyggnad skett hcstiims viirdcåret även med hänsyn
till den ökning i husets ått:rstf1cnde livslängd som om- och tillbyggnaden

*
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ger. Yärdeåret blir d{1 ett senare år än nybyggnad såret. Närmare uppgifter
om byggnadernas beskaffenhet och värdeår kan inhämtas från det material
som inkommer och upprättas vid AFT. Underlag för att bestämma en
fastighets ålder famnas nämligen vid AFT. Taxeringsbeslutet innehåller
uppgift bl. a. om denna viirdefaktor.
Yrkanden om ändring av fastighets viirdeår får i princip endast göras
inom ramen för fastighetstaxeringsprocessen. Om emellertid en inkomsttaxeringsnämnd i något enstaka fall skulle finna att en fastighet har tilldelats felaktigt värddir vid fastighetstaxering och detta har avgörande betydelse för frågan om hyreshusavgift skall påföras. bör inkomsttaxeringsnämnden inte vara förhindrad att självstiindigt pröva frt1gan. Som regel
torde det dock saknas skäl att frångå fastighetstaxeringsnämndens bedömning.
Den föreslagna avgriinsningen till fastigheter med värdeår före år 1975
innebär att även hus som omfactas av del statliga räntesubventionssystemet skulle beröras av avgiften. Enligt vad jag har inhämtat inträffar detta
för bostadshus som har uppförts eller byggts om efter {ir 1957 med stöd av
statliga tertiiirlån eller bostadslån eller som utan sådana lfm kan få statliga
räntelån. samt därutöver för sådana studentbostadshus som har uppförts
år 1957 eller tidigare med stöd av lilläggslån för anordnande av studentbostäder. Sistnämnda lån beviljades enligt särskilt bemyndigande av Kungl.
M<tj:t under åren 1951-1962. Dessa fall bör. såsom tidigare har nämnts.
undantas från avgift. Från avgift bör dessutom undantas sådana hus med
lokaler som har uppförts eller byggts om efter år 1957 med stöd av statliga
län. dvs. med tertiärlån eller bostadslån. Besti"immelser härom bör i enligEn skattskyldig som vill åberopa
het med vad jag har anfört tas in i I
detta undantag skall visa att angivna förutsättningar föreligger. Det får

*·

ankomma på berörda myndigheter att utforma lämpliga rutiner för området
och behövlig information till de skattskyldiga.
Det bör för tydlighetens skull framhtillas att med uttrycket "'byggts om
efter år 1957 med stöd av tertiiirlån eller bostadslån"' avses sedvanliga
ombyggnader. Hus med värdeår före år 1975. för vilka statliga bostadslån
har lämnats enbart för energibesparande åtgiirder. för åtgiirder för att
förbättra avfallshanteringen i huset eller åtgärder för att minska radonh<dten. bör således inte undantas från avgiften.
Kretsen av de fastighetsägare som under angivna förutsiittningar skall
erliigga hyreshusavgift bör sammanfalla med dem som skall ta upp garantibelopp för annan fastighet enligt 47 KL. Innehavare av skattefria fastigheter berörs alltså inte.
I I *tredje stycket i lagförslaget ges regler för bcstiimmande av avgiftens
storlek m. m. Med utgångspunkt i det samband som chefen för bostadsdepartementct redovisar mellan sänkta räntebidrag och hyn:snivåerna borde
avgiften rätteligen besHimmas med ledning av de hyreshöjningar som kan
komma att ske till följd av de iindrade reglerna i fråga om räntebidrag. En

*
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sådan konstruktion är knappast tekniskt genomförbar. Skall niimligen avgiticn gii att hantera. måste ett enklare underlag finnas. lJ ndcrlagct blir
liimpligen utgöras av fastighetens taxeringsviirde. Detta anknyter visserligen inte dirc_kt till hyrorna men hyran utgör dock en av de viirdefakt•xcr
som bea!.;:tas när taxeringsviirdet för hyreshus

bestäm~.

Taxeringsvärdet

har även den fördelen att det beräknas enligt enhdliga principer och iir ett
välkänt begrepp. Som underlag bör allts{1 taxeringsvärdet användas och
därvid då både byggnadsvärdet och markvärdet. Detta bör gälla även i de
fall då fastigheten innehas med tomträtt.
Avgiften bör utg{1 för var:ic beskattningsår med en viss prrn:cntsats av
taxeringsviirdet. För att fä överensstiimmelse med kapitalkostnadsi.ikningarna för hus med räntebidrag föreslås att olika procentsatser tillämpas för
de tre första åren då avgiften tas ut. Jag har funnit det liimpligt att i I ~
tredje stycket i lagförslaget ange att avgiften för varje beskattningsfa utgör

2 S( av taxeringsvärdet samt att i övergångsbestiimmelscrna till lagen ta in
en undantagsregel i fråga om avgiften för taxcringsf1rcn 1984 och 1985.
Enligt 47

*KL skall garantibelopp jiimkas om beskattningsåret omfattar

kortare clkr längre tid än tolv månader dlcr om fastigheten förvärvats eller
avyttrats under beskattningsiiret. Har s[1dan jiimkning skett bör iiven
hyreshusavgiften jämkas i motsvarande utsträckning. En bestämmelse
hiirom föreslås i I

*fjiinlc stycket.

I 2-5 ~* i förslaget till lag om hyreshusavgift har tagits in vissa bestiimmelser av teknisk art. Dessa har utformats efter förebild av bestämmelserna om skogsvårdsavgift enligt lagen om skogsvårdsavgift. I f6ga om
ansvarighet för hyreshusavgift vid dödsfall biir emellertid en hiinvisning
göras till vad som stigs i 15

*2 mom. första stycket lagen ( 1947: 576) om

statlig inkomstskatt.
Som frnmgfttt av det tidigare sagda har hyn:shusavgiften utformats efter
förebild av vad som gälla i fdga om skogsvårdsavgiften. Detta inn..:biir att
avgiften skall debiteras och uppbiiras enligt bestiimmelserna i UBL. Detta

*· *

*

föranleder vissa närmast redaktionella iinclringar i I
3 I mom. och 27
I mom. i niimnda lag. I fri1ga om ändringen i 3 ~ l mom. UBL anser jag att

avgiften bör kunna beaktas redan vid beräkningen av den preliminära
skatten. Motsvarande bör gälla i fdga om skogsvärdsavgift. Underlaget
för beräkning av hyreshusavgiften skall anges av taxeringsniimmkn. Detta
kräver en iindring i 68

*TL. Jag avser att senare återkomma med förslag

till ändring i sistnämnda lagrum.
Hyreshusavgiften bör med sitt angivna syfte inte ses som en allmän skatt
utan liksom skogsvårdsavgiften vara avdragsgill om iivriga fiirutsiittningar
är uppfyllda. Regler om detta biir tas in i punkt 3 av anvisningarna till 20
KL och beträffande förv~irvskiillan annan fastighet i 25

*

* I mom. KL. I

fr{1ga om rörelse behövs ingen särskild ny regel eftersom avgiften såsom
driftkostnad är avdragsgill enligt 29 ~ I mom. KL.
De nya bestiimmelserna om en hyreshusavgift bör triida i kraft den I
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januari 1983 och tillämpas första gången vid 1984 års taxering. För skattskyldiga som har brutna räkenskapsår omfattar beskattningsåret vid 1984
års taxering normalt även tid före 1983 års ingång. Enligt min mening hör
då den lösningen väljas att avgift beräknas för den del av bcskattningst1ret
som infaller efter ikraftträdandet genom en proportionering.

6

Skatt på videobandspelare
Antalet videobandspelare i landet kan f. n. beräknas till ca 400000.

Videomarknaden har ökat kraftigt under de senaste åren och väntas allmänt fortsätta att öka. Olika uppskattningar har gjorts av antalet nytillkommande videobandspelare årligen. Enligt vad jag har inhämtat kan
antalet nytillkomna exemplar beräknas till ca 165000 både 1981 och 1982.
En nedgång viintas av branschen under 1983.
Som jag anfört i det föregående bör det införas en särskild punktskatt p{t
videobandspelare. Frågan om en beskattning också av annan utrustning på
detta område. t. ex. videokameror. hört. v. anstå. Om andra videosystem
än sådana som bygger pa videoband i större omfattning börjar säljas på den
allmänna marknaden får överviigas att utsträcka skatten till att omfatta
även sådana produkter.
En punktskatt på videobandspelare bör sä längt det iir möjligt utformas
på samma siitt som övriga punktskatter. Ett viktigt krav på en ny punktskatt är att den skall vara enkel att hantera. Detta kräver hl. a. att antalet
skattskyldiga kan begränsas och att skatten kan beräknas p{t ett enkelt sätt.
Med hänsyn till att videobandspelare förekommer i många olika utföranden och till kraftigt varierande priser skulle det vara önskvärt om skatten
kunde beräknas på videohandspclarnas försäljningsviirdc. Detta skulle
dock förutsätta antingen att skatten togs ut vid försäljning till konsument
eller att den visserligen togs ut hos tillverkare eller grossist men beräknades på ett antaget konsumentpris. I det första fallet hlir antalet skattskyldiga stort och i det andra fallet uppkommer stora svärighctcr att faststiilla
och kontrollera bcskattningsvärdet.
Den lämpligaste lösningen iir i stiillet att skatten tas ut i form av ett
enhetligt hel opp per bandspelare. Skattebeloppet bör bestämmas till 600
kr.
I övrigt bör här som i fraga om andra punktskatter gälla att skattskyldighcten skall ligga ptt den som yrkesmässigt tillverkar eller importerar videobandspelare. Skattskyldigheten hör inträda när bandspelaren levereras till
köpare eller första gilngen hyrs ut. Vid införsel till nagon som inte är
registrerad som skattskyldig tas skatten ut av tullverket.
I flertalet punktskattclagar giiller en obligatorisk skattskyldighct för den
som yrkesmässigt tillverkar skattepliktiga varor inom landet och en frivillig
skattskyldighet för den som i viss omfattning importerar s(1dana varor för

14
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återförsiiljning. Den sistnämnda skattskyldigheten motiveras av att importörerna i likhet med de inhemska tillverkarna skall kunna hälla varorna i
lager i obeskattat skick. Detsamma bör gälla den nu aktuella skatten.
Gränsen för den frivilliga skattskyldigheten för importörer hör kunna
sättas till ungefär 3 000 bandspelare per år.
Den som iir registrerad som skattskyldig bör vara skyldig att lämna en
deklaration för perioder om två kalendermånader och att betala skatten
senast den femte i andra m<'tnaden efter periodens slut.
Den nya skatten bör regleras i en siirskild lag.
Genom hänvisningen i 1

*till tulltaxenummer 92.11 ges en tillfredsstäl-

lande definition på videl)bandspelare.
Någon särskild föreskrift om att byggsatser till videobandspelare ocksf1
omfattas av skatten torde inte behövas. I den mån sådana byggsatser
skulle förekomma på marknaden. vilket nu inte är fallet. hör de i riittstillämpningen kunna anses som videobandspelare.
I3

~

andra stycket anges att tullverket tar ut

~katten

vid importtillfället

när importören inte är registrerad som skattskyldig. Därav följer att niigon
skatt inte tas ut vid importtillfällec i de fall importören är registrerad som
skattskyldig. Skatten skall i stället enligt 5

*betalas bl. a. när importören

siiljer bandspelaren eller första gången hyr ut den.
På samma siitt som gäller för vissa andra punktskatter inträder enligt 5

~

skattskyldigheten när en videobandspelare levereras till en köpare. som
inte själv iir registrerad som skattskyldig. Skattskyldighet intriider också
niir en skattskyldig tar ut en apparat. t. e\. för privat bruk.
Bestämmelsen i 6 ~ andra stycket innebiir att iiven den som yrkesmiissigt hyr ut videobandspelare kan bli skattskyldig. Därför behövs en siirskild bestämmelse i 5

*om att skattskyldigheten inträder niir apparaten

första giingen hyrs ut.
Slutligen behövs en bestiimmelse om att skattskyldigheten inträder niir
en skattskyldig avregistreras. t. e\. därför att han inte Hingre skall importera videobandspelare för yrkesmiissig [1terförsiiljning eller uthyrning. I annat fall skulle någon skatt inte behöva redovisas för de aprarater som säljs
eller hyrs ut efter avregistreringen trots att de har kunnat förvärvas skattefritt. Skattskyldigheten kommer att omfatta de arparater som den skattskyldige innehar vid avregistreringen och för vilka skattskyldighet inte
tidigare har inträtt.
I 8 regleras avdragsriitten i enlighet med vad som nLirmalt gäller i frilga

*

om ptmktskatter. 1punkt2 anges att avdrag får göras i det fall skatt skyldighet enligt lagen tidigare har inträtt. Bestilmmelsen avser bl. a. det fallet att
en person som i liten omfattning har importerat videobandsrelare och
betalat skatt till tullverket utökar verksamheten och registreras som skattskyldig. Genom avdragsrätten undviker man att dubbel skatt redovisas för
vis~·-t

apparater som har beskattats vid införseln.
Skattebrottslagen ( 1971: 69) och lagen ( 1971: I072 l om förmilnsberiitti-

15

Prop. 1982/83: 50

gade skattefordringar m. m. bör göras tillämpliga pä skatten pil videobandspelare. Detta kriiver ändringar i biida dessa lagar.

7

Skatt på viss elektrisk kraft
Vattenfalls verkets prissiittning av elektrisk kraft grundas f. n. pil långsik-

tig marginalkostnad. vilket innebär att senast tillkomna produktionsanl:iggningar blir bestiimmande för tariffniv~m. Verkets prissiittning har kommit
att uppfattas som viigledande vid andra företags prissättning p{i elektrisk
kraft. Eftersom produktionskostnaden i nyligen uppflirda elproduktionsanläggningar ligger betydligt över den i flertalet vattenkraftstationer uppkommer härigenom stora överskott i de företag som huvudsakligen producerar
vattenkraft. framför allt l)m produktionen till stor del sker i iildre anläggningar.
Energiskattekommittcn t 8 1979: 06) har haft i uppdrag att utreda frttgan
om att inordna det en"crgiskattebelagda omradet under mervi·irdeskatten
och att införa en av energipolitiska skäl betingad och samhiillsekononiiskt
avviigd energiskatt i import- och producentledet. I kommittens uppdrag
ingick också att belysa frågan om de stora ekonomiska överskott Sl)m. p{i
grund av principerna för prissiittningen p;'t elektrisk kraft. kan uppstf1 hos
ägare av äldre kraftanläggningar. främst vattenkraftverk. KLllnmittcn skulle bedöma om förh{tllandena motiverar siirskilda Mgärder inom energibeskattningens ram. I bilaga tSOU 1982: 17) till betiinkandet Skatt på energi
har redovisats en analys av möjligheterna alt beskatta överskotten fr<'in
svensk vattenkraft.
Analysen visar att det är mycket svii.rt att entydigt definiera begreppet
vinst beroende på periodiserings- och miitningsproblem. Därigenom föreligger betydande svårigheter att utforma en beskattning SLl!n direkt triilfar
övervinsterna i vattenkraftföretagen. Mot bakgrund hiirav avsti\r kommitten från att lägga fram n~i.got förslag om en ()vervinstskatt p[i vattenkraft.
Kommitkn anser att en eventuell övervinstbeskattning ej bör ske inom
energibeskattningens ram. Diirest en (ivcrvinstbeskattning skall komma till
stand synes enligt kommitten en utformning enligt genererad vinst <vanlig
vinstheskattning) eller nyttjanderiitt biittre ligga i linje med direktivens
intentioner. Förslagen har nyligen varit förem;11 för remissbehandling.
Eftersom kommitten ej utformat något konkret förslag till övervinstbe:;kattning av vattenkraften har llertalet remi.;;sinstanser antingen Wmnat
frågan utan kommentar eller tagit fasta pil de svtirigheter att utforma
beskattningen som kommitten pekat på.
För egen del anser jag all det

~ir

angeläget att snabbt införa ett

sy~tem

som gör att de betydande ekonomiska fördelar som erhtills vid elproduktion i vattenkraftstationer i större utstriickning kommer samhiillet till del.
Detta är väsentligt ocksä for att förhindra den alltfiir snabba pris ut veck-
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!ingen vid försäljningar av andelar av iildre vattenkraftstillgångar. Mot
denna bakgrund och med hänsyn till önskvärdheten av att förstärka budgeten bör en skatt på elektrisk kraft producerad i vattenkraftstationer införas
den I januari 1983. Skatten bör utgå med tv<i öre per kWh. De restriktioner
som samhället ansett nödvändiga vid utnyttjande av vattenkraft och de
fördyringar av anläggningsverksamhctcn som har ägt rum under senare {1r
innebär att de ekonomiska överskotten i nyligen uppförda vattenkraftstationer är små. Dessa anläggningar bör därl'ör inte omfattas av beskattningen i samma utsträckning som äldre kraftstationer. Det är även angeläget att
nytillkommande vattenkraftproduktion inte förhindras genom skattens införande. Skatten bör däri"ör reduceras till hälften för produktion i anläggningar som iir mellan tio och fem år gamla. För anliiggningar uppförda
under de senaste fem åren och för tillkommande anläggningar bör ingen
skatt utgå. Detsamma bör gälla i fråga om ökningar av den installerande
generatoreffekten i äldre anläggningar.
Skatten bör tas ut i produktionsledet. Den hör i princip inte kunna
vältras över på konsumenterna genom höjda elpriser. Jag kommer inom
kort att föreslå att statens pris- och kartellniimnd får i uppdrag att övervaka
att produktionsskatten i allt väsentligt faller på producenterna.
Skatt skall utgå på den elkraft som framställs i vattenkraftverk. Skatten
bör erläggas av producenten. Med hänsyn härtill har denna nya skatt
reglerats i en särskild lag och inte som en utvidgning av den gällande
energiskatten. Utformningen av den nya lagen överensstämmer i huvudsak
med vad som giiller för övriga punktskatter. Antalet skattskyldiga föresl;ls
bli begriinsat genom att skatt inte skall utg~1 p{t elkraft som produceras i ett
vattenkraftverk med en installerad generatoreffekt av mindre iin 100 kW.
Griinsen överensstiimmer med den gräns som cncrgiskattckommitten föreslagit i fri!ga om den generella energiskatten. Vidare hör undantag medges
för den elkraft som framstiills i ett pumpkraftvcrk. I annat fall skulle den
där framställda kraften beskattas mer iin en gäng. Skyldigheten att erliigga
skatt inträder när kraften framstiills. Mätningen bör liimpligen ske vid
produktionsspiinning. l\kd hiinsyn till önskem:llct att förkorta skattekrediterna bör föreskrivas att denna skatt skall deklareras och betalas
senast 2." dagar efter redovisningsperiodens utgi·lng. Redovisningsperioderna föreslås omfatta en kalenderm<1m1d.
Öet skulle vara förenat med stora praktiska sviirighcter att beriikna och
kontrollera skatkn pf\ den producerade kraften med ledning av vad som
faktiskt har producerats i varje vattenkraft verk. siirskilt niir den installerade generatoreffekten har iindrats under årens lopp. Den kraft som faller
under en viss skattesats dlcr för vilken ingen skatt skall utgil bör diirför
beräknas cfter en schablon. Den liimpligaste mct(iden är diirvid enligt min
uppfattning att den installerade generatoreffekten liigg~ till grund för fördelningen på följande sätt. Om en skattskyldig har vattenkraftverk Sllfll har
tagib i drift före 1973 och s;\dana som har tagits i drift t. n. år 1975 skall
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skatten beräknas efter ett öre per kilowattimme för så stor del av den
sammanlagda producerade kraften som svarar mot de nyare kraftverkens
installerade generatorcfft:kt i förhållande till den installerade gt:naatord~
fektcn i den skattskyldigcs samtliga vattenkraftverk.
Om den skattskyldige hart. ex. ett vattenkraftverk som har tagit> i drift
före den I januari 1973 och i vilket den installerade generatoreffekten har
ökats år 1980 skall på motsvarande sätt skatten beräknas till två öre per
kilowattimme för så stor del av den sammanlagda producerade kraften i·
kraftverket som svarar mot den ursprungliga installerade generatoreffekten i förhållande till den installerade generatoreffekten efter utbyggnaden.
På motsvarande sätt beräknas skatten i det fall den installerade generatoreffekten minskar permanent, t. ex. på grund av att ett av flera kraftverk
tas ur drift.
Den fördelning som sålunda behöver göras kommer att kunna tillämpas
till dess en permanent ändring görs av den installerade generatoreffekten.
I denna fråga har jag samrått med statsrådet Dahl.
Skattebrottslagen ( 1971: 69) och lagen ( 1971: 1072) om förm:'insberättigade skattefordringar m.rn. hör göras tillämpliga på skatten på viss elektrisk kraft. Detta kräver iindring i de bilda nu niimnda lagarna.

8

Utnyttjande och utYidgning aY finansfullmakten

Riksdagen har bemyndigat regeringen att för budget:'trct 1982/!n. om
arbetsmarknadsliigct kräver det. besluta om utgifter intill ett sammanlagt
bclnpp av 2500 milj. kr. (prop. 1981/82: 150 bil. 2. FiU 198J!82:40. rskr
1981/82: W3 l. Fullmakten för. liksom tidigare. anviindas för finansiering av
tidigarcliiggning, ut vidgning eller påskyndande av statliga investeringar
som normalt finansieras med anslag p[1 statsbudgeten samt för beredskapsarbeten och för bidrag till kommunala projekt för investering och sysselsättning. Bidragsprocentcn för kommunala projekt för faststiillas av regeringen med hänsyn till iindamMet. do.:k högst till 75 i:;.. Vidare får finansfullmakten anviindas för bidrag till näringslivet nch bostadssektorn. Härvid för gällande bidragssatser tillfälligt höjas till högst 75 C:i.
Liiget pi't arbetsmarknaden har hittills under innevarande budget<'ir föranlett en rad fatgärder i sysselsiittningshefriimjandc syfte. Finansfullmakten har siilcdcs hittills under budgi;:ti'tret 1982/83 disponerats genom beslut
den 26 augusti, den 9 september. den 16 september och den 21 oktober.
Genom beslut den 26 augusti utnyttjades fullmakten med 240 milj. kr. för
beredskapsarbeten. Den 9 september bcsliits om 873 980 kr. för tidigareläggning av bl. a. byggande av statliga viigar och förvaltningsbyggnadt:r.
Beslutet den 16 september innebar att 100 milj. kr. disponerades för
statsbidrag till kommunala aktiviteter för arbetslös ungdom. Genom beslut
2

Rik1</uge11 198:!!83. I sa111/. Nr 50. /Ji/ugu :!
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den 21 oktober anvisades 90 milj. kr. fi.'lr bidrag till ungdomsplatser samt
I 017096000 kr. för tidigareliiggning av bl. a. statliga viigar och broar.
Genom dessa fyra beslut har sammanlagt 2 321076000 kr. av finansl"ullmakten disponerats. Följaktligen återstfir denna dag 178 924 000 kr. av den
givna finansfullmakten.
Nya former för en samlad redovisning av utnyttjandet av finansfullmakten infördes fr.o.m. budgetåret 1979/80 (prop. 19711179: 100 bil. 2. FiU

1978/79: 40. rskr 1978/79: 452l.

Komplctteringspropositi~H1Cn

bediimdes

som liimplig för denna redovisning. Hcmst:illan om utnyttjande av linansfuilmakten för det niistföljande budgetiirct skulle göras vid samma tillfälle.
Vidare avskaffades systemet med successiva pMyllningar av finansfullmakten. Regeringen skulle i stället p{1 tilläggsbudget hemsliilla om Ut\'idgad
finansfullmakt

0111

arbetsmarknadsHiget kriiver insatser utöver \'ad som

kan tillgodoses genom ianspråktagande av den givna,linansfullmakten.
Under innevarande

hö~t

har arbetsmarknitdsläget ytterligare försämrats.

Nedskrivningen av kronan den 8 oktober skapar l"öruts:ittningar för en
expansion av produktion och sysselsiittning. Det investeringsprogram regeringen i dag beslutar att lägga fram for riksdagen bidrar aktivt till all
viinda den svenska ekonomins utveckling i riill riktning. I det korta perspektivet har dock ytterligare arbetsmarknadspolitiska insatser bedömts
nödvändiga såsom framgfa av det arbetsrilarknadspolitiska <hgiirdspnigram som regeringen presenterade i oktober i [!r och som kommer all
närmare redovisas av chefen for arbetsmarknadsdepartementet. Man kan
dock inte utesluta att arbetsrnarknadsliigct kan bli bcsviirligt under resten
av hudgetfiret trots dessa insatser. Det iir d~irför angeliiget alt regeringen
till sill förfogande har etl visst utrymm..: all disponera p<.I finansfullmakten
för de eventuellt ytterligare syssels~ittningsbefriimjande ~ltg~irder som kan
visa sig nödviindiga. Dessa insaher kan komma all kriiva resurser som
överstiger vad som r. n. ätcrstfrr av den givna finansfullmakten. Jag förordar därför all finansfullmakten för budget;\ret 1982/8.1 hiijs fr~in 2 500
milj. kr. till 3 500 milj. kr. Den utvidgade fullmakten hör rn displllleras p~i
oforiindrade villkor.

9

Upprättade lagförslag
I enlighet med vad jag nu har anfört har inom hudgctdepanementet

uppriittats förslag till
l. lag om ilndring i kommunalskallelagen l 1928: 3701.
., lag 0111 findring i lagen ( 1941: 416) om arvsskatl och giivosk<itt.
3. lag om ändring i lagen ( 1947: 577) om statlig förmögenhetsskatt.
4. lag om iindring i upphördslagen ( 1953: 272).
5. lag om ändring i lagen ( 1951\: 295) om sjömansskatt.
6. lag om ändring i lagen ( 1970: 172) om begrilnsning av skatt i vissa fall.
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7. lag om ändring i skattebrottslagen ( 1971: 69),
8. lag om ändring i lagen ( 1971: 1072) om förmånsberättigade skattefordringar m. m ..
9. lag om ändring i lagen ( 1978: 423) om skattelättnader för vissa sparformer.
10. lag om ändring i lagen ( 1980: 954) om särskilt investeringsavdrag för
byggnadsarbeten m. m ..
11. lag om upphävande av lagen (1980: 1047) om skattereduktion för
aktieutdelning,
12. lag om ändring i lagen 11981: I099) om särskilt investeringsavdrag
vid redovisningen av mervärdeskatt.
13. lag om ändring i lagen (1982:417) om ikraftträdande av lagen
< 1982: 416) om ändring i lagen ( 1947: 576) om statlig inkomstskatt.
14. lag om ändring i lagen ( 1982: 420) om ändring i lagen ( 1958: 295) om
sjömansskatt.
15. lag om hyreshusavgift.
16. lag om skattereduktion för fackföreningsavgift.
17. lag om skatt på videobandspelare.
18. lag om skatt på viss elektrisk kraft.
19. lag om inbetalning på särskilt investeringskonto.
Förslagen bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 2 .2.
Lagrtidets yttrande har inhämtats över förslagen under 1 och 15. Med
hänsyn till lagstiftningsiirendets brildskande natur och då huvuddelen av
förslagen är av den beskaffenheten att lagrädets hörande skulle sakna
betydelse anser jag att yttrande inte bör inhämtas över övriga förslag ..

10

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föresl~ir riksdagen
dels att antaga förslagen
dels att bemyndiga regeringen att under budget<'tret 1982/83. om arbetsmarknadsliiget kriiver det. besluta om utgifter i enlighet med vad jag
förordat intill ett sammanlagt belopp av 3 500000000 kr.
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Bilaga 2. I
Utdrag
LAGRÅDET

PROTOKOLL
vid sammanträde
1982-11-01

:'llärvarande: f. d. regeringsrådet Paulsson. regeringsrådet Delin. justitierå-

det Bengtsson.
Enligt protokoll vid regeringssammanträdc den 28 oktober 1982 har
regeringen på hemställan av statsrådet och chefen för budgetdepartementet Feldt beslutat inhämta lagrådets yttrande över förslag till
I. lag om hyreshusavgift.
2. lag om ändring i kommunalskattclagen ( 1928: J70).
Förslagen har inför lagrådet föredragits av kammarrättsassessorn Curt
Rispe.
Föredragningen inför lagrådet har påbörjats vid en tidpunkt då lagförslagen ännu inte erhållit slutlig utformning. Vissa inom lagrådet framförda
jämkningsförslag av lagteknisk och redaktionell natur har därför kunnat
beaktas i de förslag som genom remissen överlämnats till lagrådet.
Förslagen föranleder följande yttrande av lagrildf't:

1. Förslaget till lag om hyreshusavgift

Det remitterade förslaget har lika litet som det förslag som viiren 1982
lades fram för riksdagen varit föremål för sfadan remissbehandling som
avses i 7 kap. 2 ~regeringsformen. Det bör i anledning hiirav understrykas.
att en lagddsgranskning inte kan ersätta den sedvanliga remissbehandlingen av myndigheter och sammanslutningar med siirskild sakkunskap pil
området. Lagrädet har därför haft hcgriinsade möjligheter att med ledning
av det föreliggande materialet bedöma sådana frågor om lagstiftningens
praktiska konsekvenser och tillämpning som avses i 8 kap. 18 ~ tredje
stycket 4 och 5 regeringsformen.
I

~

Enligt andra stycket I p. undantas vissa typer av hyreshusenheter friln
hyreshusavgift. Avsikten är synbarligen att man här i regel skall följa de
kodbeteckningar som enligt riksskatteverkets föreskrifter skall anvilndas
vid fastighetstaxeringen. Att märka iir dock att "tomtmark med saneringsbyggnad" inte motsvaras av n[1gon kodbeteckning utan synes falla under
kod nr 21 (hyreshusenhet som består av tomtmark till hyreshus). Liksom i
remissprotokollct utvecklats i fdga om viirdeår torde det inte vara uteslutet. att vid klart oriktiga kodningar en inkomsttaxeringsniimnd kan friinga
den beteckning som bestämts vid fastighetstaxering~n.
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2. Förslaget till lag om ändring i kommunalskattclagcn
Lagrådet liimnar förslaget utan erinran.

''
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Bilaga 2.2

1 Förslag till

Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928: 370)

20

Härigenom föreskrivs att 25 ~ I mom. och punkt 3 av anvisningarna till
kommunalskattelagen ( 1928: 370) skall ha nedan angivna lydelse.

*

F<Jreslagen lydelse

Nurnrwule lydelse

25

*

I mom. 1 Från bruttointäkten av annan fastighet får, om inte annat
föranleds av vad nedan i 2 och 3 mom. sägs, (ll'lfrng göras för omkostnader, såsom för:
brandförsäkring, reparation och underhåll av byggnader:
vicevärd. portvakt, gårdskarl. vattenförbrukning. renhållning och belysning, förbruk,ningsartiklar o. d., i den mån dessa kostnader kan anses
åligga fastighetsägaren såsom sådan:
pensioner. periodiska understöd eller därmed jämförliga periodiska utbetalningar på grund av förutvarande anställning på fastigheten:
värdeminskning på en byggnad:
värdeminskning på fastighetsägaren tillhöriga maskiner och andra för
stadigvarande bruk avscdda inventarier, som hör till fastigheten. eller. i
fall som anges i punkt 3 av anvisningarna till 29 §. utgifter för anskaffande
av tillgången:
ränta på bnat. i fastigheten nedlagt kapital samt tomträttsavgäld eller liknande avgäld.

ränta pi\ lånat. i fastigheten nedlagt kapital samt tomträttsavgäld eller liknande avgäld:

hyres/111.rn 1·gift.

Am·isningar

till 20 ~
svenska allmänna
3. Som svenska allmänna skatter
skatter räknas allmiinna utskylder
räknas allmänna utskylder till staten samt till landsting, kommun och
till staten samt till landsting, kommun, församling, sko/distrikt. tingsförsamling. Som allmän skatt räk/ag och 1111111icipalsamhii//e. Säsom
nas däremot inte skogsvtirdsavgift
allmän skatt räknas däremot icke
och hyresh11.1·m·g(fi.
skogsvårdsavgift.
3.~

Såsom

Denna lag träder i kraft den I januari 1983 och tilliimpas första gången
vid 1984 t1rs taxering.

Senaste lydcl~c 1981: 295.
~Senaste lydel~e 1956: 88.
1
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2 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1941: 416) om arvsskatt och gåvoskatt
Härigenom föreskrivs att 12 och 28 **lagen ( 1941: 416) om arvsskatt och
gåvoskatt 1 skall ha nedan angivna lydelse.

N111·urtmde lydelse

Föreslagen lydelse
2

12 ~
Har någon i enlighet med lagen (1927: 77) om försäkringsavtal insatts
såsom förmånstagare och erhåller han vid försäkringstagarens död förfoganderätten över försäkringen eller. utan att sådan riitt förviirvas. utbetalning pfi grund av försiikringcn, skall vad förmånstagaren sålunda bekommer vid beräknande av arvsskatt anses såsom arvfallen egendom. Vad nu
sagts skall gällajiimviil förvärv. som p{i grund av stadgandet i 104 *andra
stycket nämnda lag tillfaller dödsbodelägare. vilken är berättigad till laglott, med iakttagande dock av vad beträffande fördelning av sådant förvärv
kan vara besHimt i skifteshandling, vilken jämlikt 16 lägges till grund för
lotternas beräknande. Har försäkringstagarens make insatts såsom förmånstagare. föreligger icke skaltskyldighet för den del av förvärvet. som
motsvarar det ·belopp. varmed. därest förvärvet ingått i försäkringstagarens kvarlåtenskap. makens jämlikt 15 *skattefria andel i boet skolat ökas.
Vidare skall
al där livförsäkring. som är kapitalförsäkring men ej livränteförsäkring,
tagits å försäkringstagarens eller hans makes liv samt den rätt. som p[i
grund av försäkringsavtalct tillkommit endera av dem. jämlikt 116 *första
stycket lagen om försäkringsavtal icke kunnat tagas i mät för någonderas
gäld. eller
bl där försäkring tagits för olycksfall eller sjukdom.

*

vid skattens beräknande från värdet av vad som tillfallit någon i
egenskap av förmånstagare såsom
skattefritt avräknas ett belopp som
motsvarar sex gånger basbeloppet
enligt lagen ( 1962: 381) om allmän
försäkring för nm·emha månad
året innan skattskyldigheten inträdde. Har pft grund av förordnande av samma person förmånstagaren tidigare erhållit sådant förvärv. som jämlikt 37 § 2 mom. är i
beskattningshiinseende
likställt
med gåva. 111ä likväl å värdet av
vad som inom loppet av tio år tillfallit förmånstagaren ej avräknas
mer än ett belopp som motsvarar
sex gånger basbeloppet enligt lagen

1

vid skattens beriiknande från värdet av vad som tillfallit någon i
egenskap av förmånstagare såsom
skattefritt avriiknas ett belopp som
motsvarar sex gånger basbeloppet
enligt lagen ( 1962: .381) om allmän
försäkring för det år under rilket
skattskyldighcten inträdde. Har på
grund av förordnande av samma
person förmånstagaren tidigare erht1llit s<ldant förviirv. som jiimlikt
37 ~ 2 mom. är i beskattningshänseende likställt med gåva,
_f{lr likväl fi"ån värdet av vad som
inom loppet av tio år tillfallit förmånstagaren ej avräknas ma än ett
belopp som motsvarar sex gånger
basbeloppet enligt lagen om allmän

Senasle lydelse av lagens rubrik 1974: 857.

"Senaste lyd.::lse 1980: 75.
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Nul'lirande lydelse

Fiireslagcn lydelse

om allmän försäkring för nm·emher
11u/11ad clret innan skattskyldighet

förstikring för det är under 1·i/kc1
skallskyldighet inträdde för det seinträdde för det senaste förvärvet.
naste förvärvet.
Vad som på grund av insättningar av samma person i ränte- och kapitalförsäkringsanstall pt1 en gång tillfaller någon såsom förmånstagare skall
denne anses erhålla på grund av en och samma försiikring, och skall så
anses som om försäkringen tagits vid tiden för den första insättningen och
på villkor att premiebetalning skolat ske i den ordning. vari insiiltningarna i
anstalten skett eller enligt avtal mellan anstalten och förs~-ikringstagaren
skolat äga rum.
·
Skattskyldighct enligt första stycket föreligger inte för riitt till pension
som utgår på grund av pensionsförsäkring. Skattskyldighet föreligger inte
heller för rätt till livränta som utgår p[t grund av annan försiikring iin
pensionsförsäkring i den mån vad som på grund av förordnande av samma
person tillfallit den bcriittigade inte överstiger 2 500 kronor per år.
Angående vad som förstås med kapitalförsäkring 0<:h pensionsförsäkring stadgas i anvisningarna till 31 *kommunal skattelagen (1928: 3701.
Vad i första och andra sty.:kena här ovan sägs skall. även om fi.irmilnstagareförordnande i enlighet med lagen om försiikringsavtal icke föreligger.
äga tillämpning jiimväl i fråga om vad som tillfallit någon på grund av
statens grupplivförsäkring eller jämförbar av kommunal eller enskild arbetsgivare avtalad grupplivförsäkring eller på grund av st1dan förmtrn från
kommun. som avses i punkt I adertonde stycket av anvisningarna till 31
kommunal skattelagen.
Vad som vid en försäkringstagares död tillfaller någon p{1 grund av
förordnande som avser utländsk försäkring skall vid heriiknande av arvsskatt behandlas som om det hade tillhört boet och tillagts förmånstagaren
genom testamente. Har försäkringen tagits för olycksfall eller sjukdom
eller iir fr[tga om en sådan försäkring som - om den inte hade varit
utländsk - skulle ha uppfyllt de förutsättningar som anges i andra stycket
a). tillämpas bestämmelserna i det stycket. För riitt till pension på grund av
en utländsk försiikring som skall behandlas som pensionsförsiikring vid
inkomsttaxeringen föreligger inte skallskyldighct. Vid övriga förviirv av
livränta på grund av utliindsk försiikring ti!Wmpas bestämmelserna i fjiirde
stycket andra meningen.
Med utliindsk försäkring förstås en försi\kring som har meddelats i en
utomlands bedriven försiikringsrörelse.

*

:!8 *"'
Till k I as s I hänföras efterlevande make, barn. avkomling till barn.
make till barn och efterlevande make till avlidet barn. Detta giiller även om
barnet eller avkomlingen till följd av adoption förlorat sin arvsriitt efter
arvlåtaren.
Sl)m skattefritt avdrages från loll som tillkommer den avlidnes efterlevande make 50000 kronor. från vad som tillkommer annan i klass I 25 000
kronor och från lott, som beskattas enligt klass Il eller klass Ill, 5000
kronor. Har barn eller avkomling till avlidet barn vid skattskyldighetens
inträde ej fyllt 18 år. avdragcs ytterligare 5 000 kronor för va1:ie helt år eller
del Jära v, som då återstod till dess sagda ålder uppnås.
'Senaste lydelse 1980: 1056.
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Fiircsl11gcn lydl'l.11'

Med make jämställes den som vid tiden för dödsfallet sammanlevde med
den avlidne. om de sammanlcvande tidigare varit gifta med varandra eller
gemensamt ha eller ha haft barn. Motsvarande gäller. i förhållande till den
avlidnes barn. beträffande den som sammanlevt med barnet. Styvbarnsoch fo~terbarnsförhållande räknas lika med skyldskap. Med fosterbarn
avses barn. som före fyllda 16 år stadigvarande vistats i den avlidnes hem
och därvid erhållit vård och fostran som eget barn.
Högre avdrag än enligt andra stycket får ej åtnjutas i fråga om vad som
erhålles från samme arvlåtare eller testator, även om det erhålles vid skilda
tillfällen.
Till k 1as s Il hänföres annan arvinge eller testamentstagan: än sf1dan
som avses i klass I eller 111.
Till k I as s Il I hiinföras
landstingskommun. kommun eller annan menighet ävensom hushållningssiillskap med stadgar som faststiillts av regeringen eller myndighet
som regeringen bestämmer:
stiftelse med huvudsakligt syfte att främja religiösa. viilgörande. sociala.
politiska. konstnärliga, idrottsliga eller andra därmed jämförliga kulturella
eller eljest allmännyttiga ändamål:
stiftelse med huvudsakligt ändamål att främja landets näringsliv:
registrerad understödsförening:
sådan sammanslutning. som. utan att hava till syfte att i sin verksamhet
tillgodose medlemmarnas ekonomiska intressen. huvudsakligen fullföljer
ovan angivet ändamål:
folketshusförening. bygdegilrdsförening eller annan liknande sammanslutning, som har till främsta syfte att anordna eller tillhandahålla allmän
samlingslokal.
där fråga är om svensk juridisk person m:h skattebefrielse ej åtnjutes
jämlikt 3
För skattelott. som i 11 2 mom. siigs. beräknas skatten efter den klass.
gällande för arvinge eller universell testamentstagare i dödsboet eller för
mottagaren av det legat varom fråga är. som medför lägst skatt. Från
skattelott medgives icke avdrag enligt andra stycket.
Vad som återstår. sedan avdrag enligt andra stycket gjorts. utgör skattepliktig lott. Denna skall jämnas till närmast lägre hundratal kronor. Om
öretal uppkommer vid beriikning av skatt. skall skatten jämnas nedåt till
närmast hela krontal.
Skatten beräknas enligt följande skalor.

*·

*

Skattepliktig lott. kr.
50000
50000- 100000
100000- 150000
150000- 200000

200000300000450000600000-

300000
450000
600000
800000

Nul'ltrllnde lydelse
Klass I
Arvsskatt. kr.
5 ~-f,
2500+/0'ii
7500+/Y'i:
15000+22%-

260U0+2X9C·
5-1000+ 33 ~X
103500+38%
160 500+4./ %

inom skiktet:

..
..
..
..
..
..
..
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800000-1 200000
1200000-2500000
2 500 000- 6 000 000
6000000-

Skattepliktig lott. kr.
20000
20000- 40000
40 000- 60 000
60 000- 90 000
90000- 120000
120000- 150000

150 000- 200 000
200 000- 250 000
250000- 600000
600000-1200000
1200000-

Skattepliktig lott. kr.
20000
20000- 40000
40000- 60000
60000-

Skattepliktig lott. kr.
50000
50000- 100000
100000- 150000
150000- 200000

200000300000450000600000-

300000
450000
600000
800000

800000-1 200000
1200000-2500000
2 500 000- 6 000 000
6000000-

248 500+49 r;; . ..
444500+53% ..
l 133 500+ 58 S·(. . '
3 163 500+65 % ..

Klass Il
Arvsskatt. kr.
8(;{
1600+/6';'~

4800+249(·
9600+32C.i:
19200+40C:f
3 l 200+15 S(
4./700+ 50 '/(.
69 700+ 56 c;~.
97700+6/S·;.
311 200+67Si·
713200+72'/c

Klass fil
Arvsskatt. kr.
8q
1600+ 16Si
4 800+ 24 C.·i:
9 600+ 30 '1:

inom skiktet;
..
..
"
..
..
..
..
..
..
..

inom skiktet:
..
..

..

F1)reslage11 lydelse
Klass 1
Arvsskatt. kr.
6% inom skiktet:
3000+12 %· ..
9000+18'7, ..
18000+24'7r ..
30000+ 30 %
60 000 + 36 ''k·
114 000+42S~.
177 000+48'7c

..

..
..
"

273 000+ 54 'H ..
489 000+60 C.( ..
1269000+65~1: ..
3 544 000+ 70 S·( "
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Skattepliktig lou, kr.
20000
20000- 40 000
40000- 60000
60000- 90000
90000- 120000
120000- 150000

150000- 200000
200000- 250000
250000- 600 000
600 000- l 200 000
1200000-

Skattepliktig lott. kr.
20000
20000- 40000
40000- 60000
60000-

Klass Il
Arvsskatt, kr.
/0% inom skiktet:
2000+2or;;. ··
6000+28':;( "

11600+36<''(,"
22 400 +././ <;j ••
35 600 +50 <;(. " '

50600+55%
78 IOU+60'7r
108 /00+65 r;r.
335 600 + 70 %·
755 600+ 75'/l

"

"

"
..
,.

Klass Il/
Arvsskatt. kr.
8 % inom skiktet:
1600+ 16Ci(. "
4 800+ 24 '.i: ''
9600+30'7i...

Denna lag träder i kraft den I januari 1983. Äldre bestiimmelscr galler
fortfarande om skattskyldighet intriitt dessförinnan.
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Förslag till

Lag om ändring i lagen (1947: 577) om statlig förmögenhetsskatt
Härigenom föreskrivs att 11 ~I mom. lagen ( 1947: 577) om statlig förmögenhetsskatt 1 skall ha nedan angivna lydelse.
11

*

N111·cirw1de lydelse
mom .2 Statlig förmögenhetsskatt skall för fysisk person. dödsbo.
utländskt bolag samt i 10 ~ I mom. lagen ( 1947: 576) om statlig inkomstskatt angiven familjestiftelse utgöra:
när den beskattningsbara förmögenheten inte överstiger 600 000 kronor:
en procent av den del av den beskattningsbara förmögenhett:n. som överstiger 400000 kronor:
när den beskattningsbara förmögenheten överstiger
600000 men inte 800000 kr.: 2 000 kr. för 600 000 kr. och 1,5 (,'{ av återstoden;
800000 men inte 1800000 kr.: 5000 kr. för 800000 kr. och 2% av återstoden:
1800000 kr.: 25000 kr. för 1800000 kr. och 2.Yi:· av återstoden.

Förl'slagen lydc/.1·l'

I mo m. Statlig förmögenhetsskatt skall för fysisk person. dödsbo.
utländskt bolag samt i 10 I mom. lagen ( 1947: 576) om statlig inkomstskatt angiven familjestiftelse utgöra:
när den beskattningsbara förmögenheten inte överstiger 600000 kronor:
en och en halv procent av den del av den beskattningsbara förmögenheten.
som överstiger 400000 kronor:
när den beskattningsbara förmögenheten överstiger
600000 men inte 800000 kr.: 3000 kr. för600000 kr. och 2C:r.· av tllcrstoden:
800000 men inte 1800000 kr.: 7000 kr. för 800000 kr. och 2,.'ir;·:. av
återstoden:
1800000 kr.: 32000 kr. för 1800000 kr. och 39(, av återstoden.

*

Denna lag träder i kraft den I januari 1983 och tillämpas första gången
vid 1984 års taxering.

1

Senaste lydelse av lagens rubrik 1\174: 859.
lydelse 1980: 105.'i.

~Senaste
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Förslag till

Lag om ändring i uppbördslagen (1953: 272)

*

Härigenom föreskrivs att I ~- 2 2 mom .. 3 ~ I mom. och 27 ~ I mom.
uppbön.lslagen ( 1953: 272) 1 skall ha nedan angivna lydelse.
N11mr111ule lydelse

Färeslagcn lydelse

Med skatt förstås i denna lag. om
inte annat anges. statlig inkomstskatt. statlig förmögenhetsskatt.
utskiftningsskatt. ersättnings skatt.
kommunal inkomstskatt. skogs1·ärdsm·g(fier. egenavgifter enligt
lagen (1981:691) om socialavgifter.
skattetillägg och förseningsavgift
enligt taxeringslagen ( 1956: 623)
samt annuitet på avdikningslån.

Med skatt förstås i denna lag. om
inte annat anges. statlig inkomstskatt. statlig förmögenhetsskatt.
utskiftningsskatt. ersätlningsskatt.
kommunal inkomstskatt, ·skogsnlrd.\·m·giji. egenavgifter enligt lagen· ( 1981: 691) om socialavgifter.
hyreshusm·g!fi. skattetillägg och
förseningsavgift enligt taxeringslagen ( 1956: 623) samt annuitet på avdikningsl{m.

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

2 mo m . 3 I denna lag förstås
med
s I ut 1 i g skatt : skatt som har
påförts vid den årliga debiteringen
p{t grund av taxeringsniimnds beslut eller pil grund av annat beslut.
som enligt gällande föreskrifter
skall beaktas vid sftdan debitering.
och {1terstår efter iakllagande av
besliimmclserna om nedsättning av
skatt enligt 4 mom. samt 2 lagen
( 1978: 423 J om skatteliittnader för
vissa sparformer och 5 ~ lllgcn
( 1980: 1047) om ski11tered11ktio11 f('ir

*

aktieutdelning:
prcli111i11är skatt: i 3

2 mo m . I denna lag förstfts med
s l ut 1i g skatt : skatt som har
påförts vid den {1rliga debiteringen
på grund av taxeringsniimnds beslut eller pil grund av annat beslut.
som enligt gällande föreskrifter
skall beaktas vid sädan debitering.
och äterstär efter iakltagandc av
bestämmelserna om nedstittning av
skatt enligt 4 mom. samt 2 lagen
( 1978: 423 J om skatteHittnadcr för
vissa sparformer och 3
lagen
I /98:l:OOOJ 0111 skat1aed11ktio11 J{'ir
Ji11·kJiire 11 i11g1 il\ ','{(fi:

*

*

*nämnd skatt. som betalas i avrtikning pil slutlig

skatt:

krnrstäendc skatt: skatt. som återstär att betala. sedan preliminär skatt
har avräknats frtin slutlig skatt:
' Lacen omtrvckt 1972: 75.
Sen•~~tc lydelse av lagens rubrik 1974: 771.
Senaste: lydelse 1981: 1156.

2

'Senaste lyddst.: 19~1: 1002.
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N111·11ra11de lydelse

Fiin·.1lt1ge11 lydelse

til/k,m1111a11de skatt: skatt som skall betalas pt1 grund av eftertaxering
eller enligt beslut om debitering sedan pMöringcn av slutlig skatt har
avslutats:
krnrskattea1·gift: avgift enligt 27 3 mom.:
respitriinta: ränta enligt 32
a11s1tl11dsrii11ta: ränta enligt 49 4 mom.:
ö-skatteriinta: ränta enligt 69 1 mom.:
restit11tio11srii11ta: riinta enligt 69 2 mom.:
skattcrcduktion: nedsiittning av skatt enligt 4 mom.:
inkomstår: det kalenderår. som niirmast har föregi\tt taxeringsäret:
upphi)rdsår: tiden från och med mars månad ett år till och med februari
månad nästföljande år:
11ppbiirds111å11ad: mars. maj. juli. september. november och januari:
gift skattskyldig: skattskyldig som taxeras med tillämpning av 52
mom. kommunal skattelagen ( 19:?.8: 370> och 11 1 mom. lagen ( 1947: 576)
om statlig inkomstskatt:
og{ft skattskyldig: annan skattskyldig fysisk person än nyss har sagts.

*:

*

*

*

*

*

*

mo m. 4 I den omfattning nedan
anges skall skattskyldig betala preliminär skatt med belopp. vilket si:i
nära som möjligt kan antas motsvara i den slutliga skatten ing{1ende
statlig inkomstskatt. statlig flirmögcnhetsskatt.
egenavgifter och
kommunal inkomstskatt.

27

1 mo m. I den omfattning nedan
anges skall skattskyldig betala preliminär skatt med belopp, vilket så
nära som möjligt kan antas motsvara i den slutliga skatten ingående
statlig inkomstskatt, statlig förmögenhetsskatt. egenavgifter. kommunal inkomstskatt. skog.l'l'tlrdsm·g{ft och hyrc.1h11.1111·gifi.

*

Vid debitering av slutlig skatt skall iakttas:
att kommunal inkomstskatt uträknas med ledning av den skattesats som
för inkomslttrct gäller i beskattningsorten:
att kommunal inkomstskatt uträknas i en post, varvid skattebeloppet vid
öretal över 50 avrundas uppåt och vid annat öretal avrundas nedftt till helt
krontal:
att skogsvårdsavgift utriiknas enligt bestämmelserna i 1
lagen
( 1946: 324) l)m skogsvårdsavgift:
/ 1110111.'

*

1/Tf hyresh11.1·a1',J,?(fi 111riik1111s enligt
hcstiimmdscnw i lagen
( /98:!:0001 0111 hyresht1slll'.t:Ui:

att kommunal inkomstskatt debiteras med belopp som har utriiknats av
lokal skatlemyndighet i det fögderi diir beskattningsorten iir bcliigen:
att egenavgifter debiteras med ledning av hesLimmclserna i lagen
( 1981: 691) om socialavgifter och pt1 grund\al av uppgifta om försiikringsförhi:tllanden som lämnas av den allmiinna försiikringskassan. varvid öretal
bortfaller: samt
1
· Senaste lnklse J 9!j I: I I."ti.
-'Senaste 1;;dclsc 198~: 42~.
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Fiiresla1::e11 lydelse

*

att i I nämnd annuitet eller. om skattskyldig har att erliigga nera
annuiteter. summan av dessa påförs i helt antal kronor. varvid öretal
bortfaller.
Denna lag träder i kraft den I januari 1983 och tillämpas första gången i
fråga om debitering av preliminär skatt för år 1983 och slutlig skatt på
grund av 1984 års taxering.
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Förslag till

Lag om ändring i lagen (1958: 295) om sjömansskatt
Härigenom föreskrivs att 12 ~ 4 mom. lagen 11958:295) om sjömansskatt 1 skall ha nedan angivna lydelse.

N11)'{1rande lydelse

Fiires/agen lydelse

12
4 mo m. ~ Sjömansskatt enligt
7 far genom beslut om jämkning
nedsättas i den mån förutsättningarna för skattereduktion enligt lagen ( 1978: 423) om skattelättnader
för vissa sparformer eller lagen
( 1980: 10471 om skattereduktion fi'ir
aktieutdelning är uppfyllda. Bosättning eller stadigvarande vistelse
här i riket krävs dock inte för
jämkning på grund av hestiimmelsenw i den .för.1·t niimnda lagen.

~

*

*

4 mo m. Sjömansskatt enligt 7
får genom beslut om jämkning nedsättas i den mån förutsättningarna
för skattereduktion enligt lagen
<I 978: 423) om skattelättnader för
vissa sparformer eller lagen
I 1982:0001 0111 skattereduktion J("ir
f<1c~förc11i11g.rn1·giji är uppfyllda.
Bosättning eller stadigvarande vistelse här i riket krävs dock inte för
jämkning enligt detta moment.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983. Äldre lydelse gäller beträtfande sjömansskatt som har erlagts eller skulle ha erlagts före ikraftträdandet.

1
Lagen omtryckt 1970: 933.
Senaste lydc.:lse av lagen~ ruhrik 1974: 777.

2

Senaste lydelse 1980: 1051.
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Förslag till

Lag om ändring i lagen (1970: 172) om begränsning av skatt i vissa
fall

*

Härigenom föreskrivs att 4 lagen ( 1970: I 721 om begriinsning av skatt i
vissa fall 1 skall ha nedan angivna lydelse.

N111·ara11dc lydelse

Föreslagen lydelse
4

~-~

*

Spärrbelopp enligt 3 jämförs med sammanlagda beloppet av statlig
inkomstskatt, förmögenhetsskatt och kommunal inkomstskatt som beräknats för den skattskyldige på grund av taxeringen (skattebeloppet). I skattebeloppet inräknas även sjömansskatt. om den skattskyldige erlagt sådan
skatt under beskattningsåret.
Är den skattskyldige beriittigad
till nedsättning av statlig inkomstskatt eller förmögenhetsskatt gt.:nom skattereduktion som avses i
2
4
mom.
upphördslagen
( 1953: 272l, 2 *lagen ( 1978: 423) om
skattelättnader för vissa sparformcr
eller 5 §lagen I 1980: 1047J om skattered11ktio11 f("ir aktie11tdd11i11g eller
genom avräkning av utländsk skatt
enligt siirskilda föreskrifter. skall
skattebelopp enligt första stycket
beriiknas som om skattereduktion
eller avräkning av skatt inte hade
skett.

Ar den skattskyldige berättigad
till nedsättning av statlig inkomstskatt eller förmögenhetsskatt genom skattereduktion som avses i
2*
4
mom.
uppbördslagen
( 1953: 272). 2 *lagen ( 1978: 4231 om
skattdiittnader för vissa sparformer
eller 3 .§ lugen I I WJ2: OUO J 0111 skar-

*

tered11ktio11 .fi'ir Jiickti"ire11ing.1·m",15i/i
eller genom avräkning av utländsk
skatt enligt siirskilda föreskrifter.
skall skattebelopp enligt första
stycket beräknas som om skattereduktion eller avräkning av skatt
inte hade skett.

Denna lag träder i kraft den I januari 1983 och tillämpas första gången i
frf1ga om skatt som pftrörs pil grund av 191'4 iirs taxering.

1
Senaste lvdelsc av l<1gcns rubrik 1974: 772.
~Senaste l}delse 1982~419.

3 Rik.1dai.:e11 /98]i83. I .1a111/. Nr 50. Hi/aga 2
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Förslag till

Lag om ändring i skattebrottslagen (1971: 69)
Härigenom föreskrivs att 1 ~ skattebrottslagen ( 1971: 69) skall ha nedan
angivna lydelse.

Föreslagen lydelse

N111·11rande lydelse

*I

1
Denna lag gäller i fråga om skatt eller avgift enligt
I. lagen ( 1908: 128) om bevillningsavgifter för särskilda förmåner och
rättigheter. förordningen (1927: 321) om skatt vid utskiftning av aktiebo-.
lags tillgångar. kommunalskattelagen ( 1928: 370), förordningen ( 1933: 395)
om ersättningsskatt. lagen (1941: 416) om arvsskatt och gåvoskatt, lagen
( 1946: 324) om skogsvårdsavgift, lagen ( 1947: 5761 om statlig inkomstskatt.
lagen (1947: 577) om statlig förmögenhetsskatt, lagen ( 1958: 295 J om sjömansskatt.
2. lagen (1941: 251) om särskild
varuskatt, lagen ( 1953: 397) om avgift för fettvaror som användas för
framställning
av
fettemulsion
m. m .. lagen (1957: 262) om allmän
energiskatt, lagen () 961: 372) om
bensinskatt. lagen <1961:394) om
tobaksskatt.
stämpelskattelagen
( 1964: 308). lagen ( 1968: 430) om
mervärde skatt. lagen ( 1972: 266)
om skatt på annonser och reklam.
lagen ( 1972: 820) om skatt på spel.
lagen !1973:371 om avgift pa vissa
dryckesförpackningar.
vägtrafikskattelagen
( 1973: 601).
lagen
(1973: 1216) om särskild avgift för
oljeprodukter. bilskrotningslagen
(1975:343). lagen !1977:3061 om
dryckesskatt. lagen ( 1978: 691 om
försiiljningsskatt på motorfordon.
lagen ( 1978: 144) om skatt p[t vissa
resor. lagen ( 1982: 691) om skatt på
vissa kassettband,

2. lagen ( 1941: 2511 om siirskild
varuskatt. lagen ( 1953: 397) om avgift för fettvaror som anviindas för
framställning
av
fettemulsion
m. m .. lagen ( 1957: 2621 om allmän
energiskatt, lagen (1961:3721 om
bensinskatt. lagen <1961: 394) om
tobaksskatt.
stämpel skattelagen
(1964:3081. lagen (1968:4301 om
mervärdeskatt. lagen ( 1972: 266)
om skatt på annonser och reklam.
lagen ( 1972: 8201 om skatt på spel.
lagen ( 1973: 37) om avgift på vissa
dryckesförpackningar.
vägtrafikskattelagen
!1973:601).
lagen
( 1973: 1216) om särskild avgift för
oljeprodukter. bilskrotningslagen ·
( 1975: 3431. lagen I 1977: 3061 om
dryckesskatt. lagen ( 1978: 691 om
försäljningsskatt på motorfordon.
lagen ( 1978: 1441 om skatt på vissa
resor. lagen I 1982: 6911 om skatt på
vissa kassettband. lagen ( J982: OVU i
11111 skatt pil 1·ideoha11d.1pl'lare, /11gen ( /982:000i 0111 skall på 1·is.1·
de/.:1risk kr1{fi.
3. lagen ( 1981:691) om socialavgifter.
Lagen gäller även preliminiir skatt. kvarstående skatt och tillkommande
skatt som avses i uppbördslagen ( 1953: 2721.
Lagen tillämpas inte om skatten eller avgiften faststiills eller uppbärs i
den ordning som gäller för tull och inte helkr beträffande restavgift.
skattetillägg eller liknande avgift.
Denna lag träder i kraft den I januari 1983.

1

Senaste lydelse 19~2: 692.
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Förslag till

8

Lag om ändring i lagen (1971: 1072) om förmånsberättigade skattefordringar m. m.
Härigenom föreskrivs att I§ lagen !1971: 1072) om förmånsberättigade
skattefordringar m. m. skall ha nedan angivna lydelse.
Föreslagen lydelse·

N111·arwule lydelse
1 §I

Förmånsrätt enligt 11

*förmånsrättslagen ( 1970: 979) följer med fordran

på
I. skatt och avgift, som anges i 1 § första stycket uppbördslagen
( 1953: 272). samt skatt enligt lagen ( 1908: 128) om bevillningsavgifter för
särskilda förmåner och rättigheter, lagen ( 1958: 295) om sjömansskatt LH.:h
kupongskattelagen ( 1970: 624),
2. skatt enligt lagen ( 1968: 430) om mervärdeskatt,
3. skatt eller avgift enligt lagen
3. skatt eller avgift enligt lagen
( 1908: 129) med vissa bestämmelser
( 1908: 129) med vissa bestämmelser
om handel med fondpapper, lagen
om handel med fondpapper. lagen
( 1928: 376) om särskild skatt å vissa
( 1928: 376) om särskild skatt å vissa
lotterivinster, lagen !1941:251) om
lotterivinster. lagen !1941:251) om
särskild varuskatt. lagen ( 1953: 397)
särskild varuskatt, lagen ( 1953: 397)
om avgift för fettvaror som använom avgift för fettvaror som användas för framställning av fcttemuldas för framställning av fettemulsion m. m .. lagen ( 1957: 262) om allsion m. m., lagen ( 1957: 262) om allmän energiskatt, lagen (1961:372)
män energiskatt. lagen (1961:372)
om bensinskatt, lagen ( 1961: 394 J om bensinskatt. lagen ( 1961: 394)
om tohaksskatt, stämpelskattelaom tobaksskatt. st[impelskattelagen ( 1964: 308). lagen ( 1972: 266)
gen ( 1964: .~08J. lagen ( 1972: 266)
om skatt på annonser och reklam.
om skatt på annonser och reklam,
lagen ( 1972: 820) om skatt på spel.
lagen ! 1972: 820) om skatt på spel.
lagen ( 1973: 37) om avgift på vissa
lagen ( 1973: 37) om avgift p{1 vissa
dryckesförpackningar.
lagen
dryekesförpa<.:kningar,
lagen
!1973: 1216) om s[irskild bered!1973: 1216) om särskild hercdoljeprodukter.
skapsavgift
för
oljeprodukter.
skapsavgift
för
bilskrotningslagen ( 1975: 3431, labilskrotningslagen ( 1975: 343), lagen I 1977: 3061 om dry<.:kcsskatt, lagen ( 1977: 306) om dryckesskatt. lagen ( 1978: 69) om försäljningsskatt
gen ( 1978: 69) om förs[iljningsskatt
på motorfordon, lagen !1978: 144)
pil motorfordon. lagen (1978: 1441
om skatt på vissa resor samt lagen
om skatt på vissa resor. lagen
(1982:691) om skatt på vissa kas((982:691) om skatt på vissa kassetthand.
sett hand, lage11 ( 1982: 000) 0111 skutt
pil 1·ideoha11dspl'/are samt lage11
( 1982:0001 0111 skaft på l"iss elektrisk kr1!ft.

1

Senaste lydelse 1982: 693.

Prop. 1982/83: SO
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4. skatt enligt viigtrafikskattelagen ( 1973: 601) samt lagen ( 1976: 339) om
salu vagnsskatt,
5. tull och särskild avgift enligt 39 ~ tullagen ( 1973: 670) samt avgift enligt
lagen ( 1968: 361) om avgift vid införsel av vissa bakverk.
6. avgift enligt lagen ( 1967: 340) o·m prisreglering på jordbrukets omrclde
och lagen ( 1974: 2261 om prisreglering på fiskets område.
7. avgift som uppbärs med tillämpning av lagen ( 1959: 552) om uppbörd
av vissa avgifter enligt lagen ( 1981: 691) om socialavgifter.
Förmånsrätten omfattar ej restavgift och liknande avgift som utgt1r vid
försummelse att redovisa eller betala fordringen och ej heller skatte- eller
avgiftstilbgg och förseningsavgift.
Denna lag träder i kraft den I januari 1983.
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Förslag till

Lag om ändring
sparformer

lagen (1978: 423) om skattelättnader för vissa

Härigenom föri.:skrivs att 2 och 5 ~~ lagen ( 1978: 4231 om skattelättnader
för vissa sparformer skall ha nedan angivna lydelse.

Föresla{;en lydelse

N11l'l1ra11de lydelse

*I

2
Sparskattereduktion åtnjuts med
Sparskattereduktion åtnjuts med
20)'(; av belopp som under inkomst10 9'c av belopp som under inkomståret har insatts på särskilt lönsparåret har insatts på särskilt lönsparkonto och som vid årets utgång inkonto och som vid årets utgång innestår på kontot samt med 30~.'-6 av
nestår på kontot samt med 20 ~1r av
belopp som under inkomståret har
belopp som under inkomståret har
insatts på aktiesparkonto och som
insatts på aktiesparkonto och som
vid årets utgång motsvaras av andevid årets utgång motsvaras av andelar i aktiesparfond enligt lagen
lar i aktiesparfond enligt lagen
( 1978: 428) om aktiesparfonder eller
( 1978: 428) om aktiesparfonder eller
innestår på kontot för inköp av såinnestår på kontot för inköp av sådana andelar. Sparskattercduktion
dana andelar. Sparskattereduktion
åtnjuts under förutsättning att inåtnjuts under förutsättning att insättningar på lönsparkonto eller aksättningar på lönsparkonto eller aktiesparkonto har gjorts på kontot
tiesparkonto har gjorts på kontot
under minst sex av inkomstårets
under minst sex av inkomstårets
månader. Varje insättning skall
månader. Varje insättning skall
uppgå till lägst 75 kronor och högst
uppgå till lägst 75 kronor och högst
600 kronor. Högsta belopp för inc
600 kronor. Högsta belopp för insättning pä lönsparkonto iir dock
sättning på lönsparkonto är dock
400 kronor. Sparskattereduktion · 400 kronor. Sparskattcreduktion
får - utom i fall som avses i andra
får - utom i fall som avses i andra
stycket - inte beräknas på högre
stycket - inte beräknas på högre
sammanlagt belopp än 7 200 krosammanlagt belopp iin 7 200 kronor, varav högst 4 800 kronor får
nor. varav högst 4 800 kronor far
avse insättningar på lönsparkonto.
avse insättningar pa lönsparkonto.
Sparskattereduktion får inte heller
Sparskattercduktion får inte heller
beräknas på högre belopp än som
beriiknas p:°t högre belopp än som
motsvaras av sådan inkomst som
motsvaras av sådan inkomst som
anges i 1 §. Öretal som uppkommer
anges i 1 Örctal som uppkommer
vid beräkning av sparskatteredukvid beräkning av sparskattereduktion bortfaller.
tion bortfaller.
Har sparande enligt första stycket påbörjats under senare delen av året
men har inte insättningar skett under sex månader, åtnjuts sparskattcre-·
duktion för sådana sparmedel först vid beräkning av skatt för det närmast
följande inkomståret. Sparskattcrcduktion enligt detta stycke medges endast om sparandet under det sistnämnda inkomstäret uppfyller de förutsättningar som anges i första stycke:!. Sparskattereduktion får med tillämpning av detta stycke beräknas på ett sammanlagt belopp av högst 1O200
kronor, varav högst 6 800 kronor får avse insättningar på lönsparkonto.

*·

' Senaste lydelse 1980: 1053.
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Nuvarande lyddse

I fråga om sparskattereduktion tillämpas 2 § 4 mom. femte och sjätte
styckena uppbördslagen ( 1953: 272). Sparskattereduktion skall tillgodoräknas den skattskyldige före annan skattereduktion.
Har skattskyldig under beskattningsåret varit skyldig att erlägga sjömansskatt och har denna nedsatts enligt 12 4 mom. lagen (1958: 295) om
sjömansskatt på grund av bestämmelserna i denna lag. skall reduktionsbeloppet minskas med det belopp varmed nedsättning har skett.

*

5 §2
Sker uttag från lönsparkonto före
Sker uttag från lönsparkonto före
utgången av det femte ån:t efter det
utgången av det femte året efter det
år för vilket sparskattereduktion
år för vilket sparskattereduktion
kommer i fråga enligt 2 men efter
kommer i fråga enligt 2 men efter
utgången av sistnämnda år skall avutgången av sistnämnda år skall avdrag göras av kreditinrättningen
drag göras av kreditinrättningen
med 15 %. Inlöses andel i aktiesparmed 25 <~·;,. Inlöses andel i aktiesparfond inom samma tid skall avdrag
fond inom samma tid skall avdrag
göras av fondbolaget med 35 1i'r.. Om göras av fondbolaget med 25 C!f .. Om
den skattskyldige visar att sparden skattskyldige visar att sparskattereduktion enligt 2 § inte tidiskattereduktion enligt 2 § inte tidigare har medgivits eller kommer att
gare har medgivits eller kommer att
medgivas för de uttagna sparmedmcdgivas för de uttagna sparmedlcn. skall avdraget jämkas med hänlen·,-skall avdraget jämkas med hänsyn härtill.
syn härtill.
Övergår rätten till lönsparkonto eller aktiesparkonto inom den i första
stycket angivna tiden på annat sätt än genom arv: testamente eller bodelning med anledning av makes död eller pantsätts rätten till sådant konto
skall innestående medel utbetalas. Därvid tillämpas bestämmelserna i första stycket.
Det belopp som har avdragits enligt första stycket skall betalas till
staten. Regeringen eller myndighet. som regeringen hesttimmer. utfärdar
närmare föreskrifter om detta.

*

*

Denna lag träder i kraft den I januari 1983 och tillämpas första gången på
insättningar som berättigar till sparskattereduktion vid 1984 års taxering.

'Senaste lydelse 1980: 151.
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I0 Förslag till
Lag om ändring i lagen ( 1980: 954) om särskilt lnvesteringsavdrag för
byggnadsarbeten m. m.
Härigenom föreskrivs att 2 och 3 **lagen ( 1980: 9.:'i4l om särskilt investeringsavdrag för hyggnadsarheten m. m. skall ha nedan angivna lydelse.

Nul'arandc lydelse

Fiireslagen lydelse

2

*I

Särskilt
investeringsavdrag
Särskilt
investeringsavdrag
medges endast för arbete som har
medges endast för arbete som har
igf'ingsatts under perioden den I noigångsatts under perioden den I november 1980-den 31 oktober 1983.
vemher 1980-den 31 oktober 1982.
Ett arbete anses igångsatt när det har päbörjats på arbetsplatsen.

3

*"

Särskilt investeringsavdrag utgör
Särskilt investcringsavdrag utgör
10 procent av den del av utgifterna
10 procent av den del av utgifterna
för ny-. till- eller ombyggnad och 20
för ny-. till- eller ombyggnad och 20
procent av den del av utgifterna för
procent av den del av utgifterna för
täckdikning som hänför sig till peritäckdikning som hänför sig till perioden den I november 1980-den 31
oden den I november 1980-den 31
mars 1984. Utgifter anses hänförmars 1983. Utgifter anses hänförliga till denna period om de avser
liga till denna period om de avser
material som har fogats in i en
material som har fogats in i en
byggnad eller annat arbete som har
byggnad eller annat arbete som har
utförts under perioden.
utförts under perioden.
Investeringsavdrag skall göras för det beskattningsår under vilket ett
arbete har utförts. Om arbetet hiinför sig till flera heskattningsår och
investeringsavdrag på grund av arhetet inte redan har gjorts. får dock hela
investeringsavdraget göras vid taxeringen för det sista beskattningsår som
kan komma i fråga.
Särskilt investeringsavdrag medges högst med ell belopp som motsvarar
den vid taxeringen till statlig inkomstskatt beriiknadc inkomsten av förvärvskällan före särskilt investeringsavdrag och före - i förekommande
fall - avdrag för inkomstbaserad avsättning till resultatutjämningsfond
enligt 41 d kommunalskattelagen ( 1928: 370). avdrag för avsättning till
allmän investeringsreserv enligt Jagen ( 1979: 610) om allmiin investeringsreserv. uppskov enligt lagen ( 1979: 6 I I) om upphovsmannakonto. uppskov
enligt lagen ( 1982: 2) om uppfinnarkonto samt avdrag för avsiittning för
egenavgifter enligt lagen ( 1981: 691) om socialavgifter. Vad som inte kunnat utnyttjas på detta sätt får vid senare taxering utnyttjas genom avdrag i
förvärvskällan. dock senast vid den taxering som sker tredje året efter det
år då taxering enligt andra stycket har skett. Ett förskjutet investeringsavdrag fär - i förekommande fall sedan hänsyn tagits till det på det aktuella
beskattningsåret belöpandc avdraget - inte överstiga det belopp som har
beriiknats enligt första meningen.

*

Denna lag träder i kraft den I januari 1983.
1
Senaste lvdel~e 1981: I098.
~Senaste 1},delsc 1982: 10.
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Förslag till

Lag om upphävande av lagen (1980: I047) om skattereduktion för
aktieutdelning
Härigenom föreskrivs att lagen <1980: 1047) om skattereduktion för aktieutdelning skall upphöra att gälla vid utgången av år 1982. Den upphävda
lagen gäller dock fortfarande i fråga om utdelning som har blivit tillgänglig
för lyftning före utgången av år 1982.

Prop. 1982/83: 50
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Förslag till

Lag om ändring i lagen (1981: 1099) om särskilt investeringsavdrag
vid redovisningen av mervärdeskatt
Härigenom föreskrivs att 4 ~ lagen ( 1981: I 099) om siirskilt investeringsavdrag vid redovisningen av mervärdeskatt skall ha nedan angivna lydelse.

Föreslagen lydelse

Nuvarande lydelse
4
Avdrag medges endast för inventarier som levereras under år 1982.
Avdrag medges dock inte om leveransen grundar sig på ett skriftligt
avtal som har träffats före den I
november 1980. I fråga om inventarier som den skattskyldige har tillverkat själv medges avdrag endast
under förutsättning all tillverkningen har påbörjats efter den 31 oktober 1980 och avslutats under år
1982.

~

Avdrag medges endast för inventarier som levereras under år 1982
eller 1983. Avdrag medges dock
inte om leveransen grundar sig på
ett skriftligt avtal som har träffats
före den I november 1980. I fråga
om inventarier som den skattskyldige har tillverkat själv medges avdrag endast under förutsättning att
tillverkningen har påbörjats efter
den 31 oktober 1980 och avslutats
under år 1982 eller 1983.

För inventarier, som har förvärvats från någon med vilken den skattskyldige är i väsentlig ekonomisk intressegemenskap, medges avdrag endast om inventarierna har tillverkats av säljaren och tillverkningen har
påbörjats efter den 31 oktober 1980.

A nirag .fiJr e11 viss im·entariea11ski!ffni11g medges inte enligt btldt!
denna lag och lagen ( 1980: 953 i om
siirskilt inve.1·teringsa1·drag för in1·entarieanskqffning. De11 skallskyldige jilr .1jiil1· bestiimma 1·ilket m·drag han 1·ill 11tnvt(ia.
Denna lag träder i kraft den I januari 1983.
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Förslag till

Lag om ändring i lagen (1982: 417) om ikraftträdande av lagen
(1982: 416) om ändring i lagen (1947: 576) om statlig inkomstskatt

*

Hiirigenom föreskrivs att 2 lagen ( 1982: 417) om ikrafttriidande av
lagen ( 1982: 416) om ändring i lagen ( 1947: 576) om statlig inkomstskatt
skall ha nedan angivna lydelse.

N11\"11ra11de lydelse

2

~

Vid 1984 års taxering utgör grundbeloppet i stället för vad som anges i
10 I mom. lagen ( 1947: 576) om statlig inkomstskatt:
när beskattningsbar inkomst inte överstiger 4 basenheter enligt lagen
(I 977: I 071) om basenhet:
3 procent av den dd av den beskattningsbara inkomskn som överstiger
I basenhet;
niir beskattningsbar inkomst överstiger

*

4 men inte 7 basenheter: grundbcloppct för 4 basenheter och 4 <.:; av återstoden:
7 ..
8
..
.. 7
7 '. -=', ..
8 ..
9
.. 8
·· Il '7r ··
.. 9
9 ..
.. 10
10 •.
.. 12
•. 10
12 •.
.. 13
.. 12

13
14

..
..

15

..

17
19

.•
..

.. 14
.. 15
.. 17

.. 13
.. 14
.. 15

.. 19
.. 20
20 .. .. 2fi
26 .. .. 30
30 hasen heter

.. 17
..
..
..
·•

19
20

.. ~9 ~.:; ..
.. 32q ..
.. _,6<:; ..
.. l~'T ..
.. 39 C( ••
.. 4()<.:; ..

26

.. 41

30

.. 44 (.'.( ..

'.'~

..

Fi'ircs/agl'tl /vdt'/se

-., s
~

Vid 1984 års taxering utgör grundheloppet i stället för vad som anges i
10 ~I mom. lagen ( 1947: .'i76l om statlig inkomstskatt:
när beskattningsbar inkomst inte liverstiger 4 basenheter enligt lagen
( 1977: 1071) om basenhet:
3 procent av den del av den beskattningsbara inkomsten som överstiger
I basenhet;
när beskattningsbar inkomst överstiger
4 men inte 7 hasen heter: grundheloppet för 4 basenheter och 4r.:;
7 ..
8
..
.. 7
7%
8 ..
9
.. 8
.. /W·i
9 ..
.. 10
.. 9
.. l':J'';(
JO ..
.. 12
.. IO
.. 2.Vi
12 ..
.. 13
.. 12
·· 2h'·;,
. . 29 ~:~;13 .•
.• 14
.. Il
..
(_:.;14 .. .. 15
.. 14
.. 36 <.(
15 ..
.. 17
.. 15
17 .. .. 19
.. 17
.. 38C.~
.. :w<:;
19 ..
.. 20
.. 19
.. 20
20 ..
.. 26
·· 4or-.;
2fi .•
.. 30
.. 26
" 41 c:;
.. 30
.. 44<.:;
30 basenheter
~2

Denna lag träder i kraft den I januari 1983.

av iiterstolkn:

..
..
..

..
..
..
..
..

..

..
..
••
..
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Förslag till

Lag om ändring i lagen (1982: 420) oin ändring i lagen (1958: 295) om
sjömansskatt
Härigenom föreskrivs att de tabeller som avses i 7 ~ I mom. och 8 !i
lagen <1958:295! om sjömansskatt 1 i den lydelse tabellerna har erhållit
genom Jagen ( 1982: 42()) om ändring i nämnda lag skall ha nedan angivna
lydelse.

1

Lagen omtrvckt 1970: 9.B.
Senaste lydelse av lagens rubrik 1974: 777.

44
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Nul'(irande lydelse
Tabeller för beräkning

3\'

sjömansskatt

l<]iirrfart
Tabell F kolumn 1
(Ogift sjöman utan barn)

Beskattningsbar
månadsinkomst,
kr.
23103600420048005 4()()-

Skatt på inkomst
vid skiktets nedre
gräns, kr.
10,30
436

Skatt på inkomst
utöver skiktets
nedre gräns

3600
4200
4800
5400
6000

862
1114

6000- 7200
7 200- 7800
7800- 8400
8400- 9000
9000-10200

1414
2050
2 386
2737
3 106

+53.o<:;-

10200-11400
11400-12 000
12 il00-15 600
15600-18000
18000-

3 886
4690
5 101
7 585
9265

+67,0'7io
+68,5%
+69,0%
+70,0<'.f
+ 73.0 ~·?.

Skatt på inkomst
vid skiktets nedre
gräns, kr.

Skatt på inkomst
utöver skiktets
nedre gräns

640

+33,0Si'
+34,0%
+37,0'{
+42,0Si+50,0'.>{
+56,0C,~

+ 58,5 r,:;
+61,5'.l
+65,0',{

Tabell F kolumn 2-3
<Gift sjöman)

Beskattningsbar
månads inkomst.
kr.
27703600420048005400-

3600
4WO

4800
5400
6000

12.10
286
490
712

964

6000- 7200
7200- 7800
7800- 8400
8400- 9000
9000-10200

1264
1900
2 236
2 587
2956

10 200- l I 400
11400-12000
12000-15600
15600-18000
18000-

3 736
4540
4951
7435
9115

+33,o<:;+34,0 ~;;..
+37,0S(
+42.0%
+50,0'.{

+ 53.0 q.
+ 56.0 <;(
+58.SS<
+61,5</(
+65,0 7r
+67.0~:t

+68.5 7t
+69,07<
+70.0<;;.
+73.0<;(
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Tabell F kolumn 4
(Ogift sjöman med barn)

Beskattningsbar
månadsinkomst.
kr.

2 9304200480054006000-

4 200
4800
5400
6000
7200

Skatt på inkomst
vid skiktets nedre
gräns. kr.

9.90
429
645

885
1176

Skatt på inkomst
utöver skiktets
nedre gräns

+33.0''·(,
+36.0<.i
+40,0 <.:(.
+48,5'.(
+53°,0 <;;.

7 200- 7 800
7800- 8400
8400- 9000
9000- 9600
9600-10200

2487
2850
3 237

+54.5'..'C
+ 58,0 '7r
+60.5'/i
'1-64.5<::1·
+65.0'1

10 200-11 600
11600-12200
12200-15800
15 800-18 200
18200-

3627
4565
4973
7 457
9137

+67.oc.:;
+68,00;
+69.00(.
+ 70,0 ~.;
+ 73.0 '.'(

Skatt på inkomst
vid skiktets nedre
gräns. kr.

Skatt på inkomst
utöver skiktets
nedre gräns

I 812

2 139

Tabell F kolumn l1
(Utländsk sjöman)

Beskattningsbar
mänadsin kom st.
kr.

-10.5 <:.;.
11.0 r;-;
;-29.5<::(

237024003 00036004 200-

2400
3000
3 600
4200
4 800

9.85
13
79
256
439

48005 400600066007 200-

5 400
6000
6600
7200
7 800

640

+3H.or.;,

H68
I 138
I 423
1711

-45.0 '.(
+47.5'''·
+48.0';
+50.0C:t

7800- 8400
8400- 9000
9000- 9600
9600-10200
I 0 200- 11 400

2011
2 326
2 659
3 013
3 376

+5:!.5S·i.
-r- 55.5 ~-~i.
+ 59,0 <.'.(
+60.5'.:;
+62,0 '.(

11400-12000
12000-13800
13800-15600
15 600-18 000
18 000-27 200

4120
4507
5 704
6937
8617

+64.5'i
+66.5'>(
+68.5 ~:;
+ 70.0 ~;
+ 73.0 '.(

15 333

+74.5<:;

27 200-

+

~30.5(j

+33.5 t:;.
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Tabell Ff kolumn 1-3

!Ogift ajöman utan barn samt gift sjöman)
Beskattningsbar
månadsinkomst.
kr.

Skatt på inkomst
vid skiktets nedre
gräns. kr.

Skatt på inkomst
utöver skiktets
nedre gräns
+ 0.5 ~:-~

9000- 9600
9600-11400
11400-12000
12000-13800

0
3
39
57

13800-15600
15 600-27 200
272Xl-

147
273
1201

+ 5.01/i
+ 7.0%
+ 8,0lli.
+ 10,07'.

Skatt pä inkomst
vid skiktets nedre
gräns. kr.

Skatt på inkomst
utöver skiktets
nedre gräns

+ 2.07'

+ 3,0%

Tabell Ff kolumn 4

(Ogift sjöman med barn)
Beskattningsbar
månadsinkomst,
kr.
9600-11600
11600-12200
12200-14000

0
40
58

14 000-15 800
15800-27400
27 400-

148
274
I 202

+ 2,0 'l

+

3,0<:(

+ 5.0 '/(
+ 7.0';'(
+ 8,0<::·<
+ 10.oi:::;

Närfart
Tabell N kolumn I

<Ogift sjöman utan barn)
Beskattningsbar
mänadsinkomst.
kr.

Skatt på inkomst
vid skiktets nedre
gräns. kr.

Skatt på inkomst
utöver skiktets
nedre gräns

+ 32,0 ''i

I 0501800360042004800-

1800
3600
4200
4800
5400

54006000660072007 800-

6000
6600
7200
7 800
8400

I 562
1871
2 189

2 513
2 855

+ 53.0 <:(.
+54.0<.:;
+ 57 .0 <:;:.
+59.5<·;

8400- 9000
9000-- 9600
9600-11000
11 000-11 800
11 800- 15 400

3 212
3 593
3 983
4914
5 458

+63.5 <:;.
+65.o<:;
+66,5'1+68,0'.i
+69.0<:;

15400-17800
17 800 :_

7942
9622

+70.or;
+73.0'.1-

11.00
251
845
I 055
I 286

+33.0r;(
+ 35.0 ~(·
+38,5<::1:
+46.0 <:(
+ 51.5 r:;
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N111·aru11de lydelse
Tabell N kolumn 2-3
(Gift sjöman)
Beskattningsbar
månadsinkomst,
kr.

Skatt på inkomst
vid skiktets nedre
gräns. kr.

.Skatt på inkomst
utöver skiktets
nedre gräns
+ 32,0 '1.
+33.0S:r
+35,0'+
+38.5 <:r
+46,0'..>;'

152018003 60042004800-

1800
3600
4200
4800
5400

11.40
. 101
695
905
I 136

54006000660072007800-

6000
6600
7200
7800
8400

1412
1721
2 039
2363
2 705

8400- 9000
9000- 9600
9600-11 000
11000-11800
11800-15400

3062
3443
3833

4 764
5 308

+63,5 q
+65.0t;;.
+66.5%
+68,0'1.
-.-69,0'.:i.

15 400-17 800
17 800-

7792
9472

+ 70,0 '/(
+ 73.o s;.

Skatt pb. inkomst
vid skiktets nedre
gräns, kr.

Skatt på inkomst
utöver skiktets
nedre gräns

+51,5<:;.

+53.0<.:;.
+54,0%
+57,0'.:;.
+59,5 q

Tabell N kolumn 4
(Ogift sjöman med barn)
Beskattningsbar
månadsinkomst.
kr.

9,60
48
243
639
843

16801800240036004 2!Xl-

1800
2400
3600
4200
4 800

+32.01/i
+32.5':{.
+33,0<,:;.
+34.0<.:;.
+37.5r.·;

48005400600066007 200-

5400
6000
6600
72!Xl
7800

I 068
I 329
I 632
1950
2 271

'+43.5 ':(.
+50.:'i<;(,
+53.0';(.
+53.5 <,:;.
+56.0t;;.

7800- 8400
8400- 9000
9000-10000
10000-11200
11 200- I I 800

2607
2961
3 333
3 983
4 787

+59,0'i:
+62.0<:f·
+65,0 '·1
+67.0':1
+68.0<.+

11800-15 600
15 600-18 000
18000-

5 195
7817
9497

-r-69.0 1:;..
+ 70,0 ''(
+ 73.0 (}

Prop. 1982/83: 50

48
Ntll'arandc lydelse

Tabell /'I; kolumn V
(Utländsk sjöman)

Beskattningsbar
månadsinkomst.
kr.
i 200

Skatt på inkomst
vid skiktets nedre
gräns. kr.

11,75
41
173
311
446

Skatt på inkomst
utöver skiktets
nedre gräns

+22.5 r:;

I 070120018002 4003000-

1800
J400
3 000
3600

3600420048005 4006000-

4200
4800
5400
6000
6600

626
815
I OJ2
I 271
1547

+ 31.5~(

66007100780084009000-

i200
7800
8400
9000
9600

1835
2129
2 435
2 756
3098

+49.0'.i
+51.or:;
+53.5':(
+57.o':;-.
+ 59.5 t:(

9600-11 000
11000-11800
11800-13600
13 600-15 400
15 400-17 800

3455
4323
4831
6037
7261

+62.o':;
"'"63.5 r;
+67.o<:;
.,. 68.0 r:;,
.,. 70.F(

17 800--27 000
27000-

8 953
15669

+73.o~;

+ 22.0 (.(

+23.0'1
+22.5 ':(
+ 30.0 r;+ 34.5 \,(
+41.5 ~:;
+46,0'. :;
+48.oc.:;

+74.5 <::;

Tabell !'li'T kolumn 1-3
(Ogift ~iöman utan barn samt gift sjiimanJ

Beskattningsbar
månadsinlwmst.
kr.

9000-- 9600
9600-11000
11 000-11 800
11800-13600
13600-15400
15 400-27 000
27000-

Skatt på inkomst
vid skiktets nedre
gräns. kr.
0
6

34
62

Skatt pa inkomst
utöver skiktets
nedre griins

+ 1.0':;.
+ 2.or;+ 3.5 ':i
+ 5.or·;

152
278
I 206

+ 10.0';

Skatt på inkomst
vid skiktets nedre
gräns. kr.

Skatt på inkomst
utöva skiktets
nedre griins

+

7.0'i

+ 8.0'i

Tabell NT kolumn 4
(Ogift sjöman med harn)

Beskattningsbar
månadsinkomst.
kr.

9000- 9600
9600-11200
11 200-11 800
11800-13600
13 600--15 600
15 600-27 000
27000-

()

3
J'i
53

+
+
+
+

0.5 r:;.
2,0 f'.(
3.0 '.(
5,0'i

+ 7.0':;

143
283

+ 8.lVi

l 195

+ 10.0'+
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Föreslagen lydelse

Bila1.ta

Tabeller för beräkning av sjömansskatt

Fjiirrfart

Tabell I' kolumn I
(Ogift sjöman utan barn)
Sbtt på inkomst
vid skiktets nedre
gräns. kr.

Skatt pii inkomst
utöver skiktets
nedre gräns.

10.30
436
640
859
I 105

+ 33.0 t;·~
+34.07'·
+36.5'/i
+41.0'/(
+49.0'7(.

6000- 6600
6600- 7200
7200- 7800
7800- 8400
8400- 9000

1399
I 711
2026
2 359
2 710

-,-52.0S·(.
+52.5%
+55.5%
+58.5'/f
+62.0o/r

9000-10200
10 200-11400
11400-12000
12 000-15 600
15 600-18 000

3 082
3 862
4666
5074
7 558
9238.

+65,0 1.ii

Skatt pfi inkomst
vid skiktets nedre
gräns, kr.

Skatt på inkomst
utöver skiktets
nedre gräns.

l:kskattningsbar
mfmadsinkomsl.
kr.

23103600420048005400-

3600
4200
4800
5400
6000

18000-

+67.0 1~::c.

Hi8.0':'i·
+69.0r.-i·
+7Ö,O'.:C
+73.0C.-C

Tabell F kolumn 2-3
(Gift sjöman)
Beskattningsbar
månadsinkomst.
kr.

12.10
286
490
709
955

'2 7703 600420048005400-

3600
4 '200
4800
5400
6000

60006600720078008400-

6600
7 200
7800
8400
9000

1249
1561
1876
2209
2 560

+52.o':r
+52,5%
+55,5 t;·(
+58.5%
+62.0':T

9000-10200
10 200- \ \ 400
11400-12000
12000-15600
15600-18000

2 932
3 7\2
4516
4924
7408

+65.0',:r
+b7,()(';
+68.0'!·;.
+69.0'/(
+ 70.or.:;

18000-

9088

+ 73,0~-(.

4
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+:n.0'1·
+34.0%
+ 3n.5 ''i'
+41.0'/i.
+49.0'+
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Tabell F kolumn 4
\Ogift sjöman med barnl
Skatt på inkomst
vid skiktets nedre
gräns. kr.

Skatt på inkomst
utöver skik1e1s
nedre gräns.

9.90
429
645
879
I 164

+33.0C.:f
+3h.0<:-i'
+39.09'
+47.5<:>(

7 2(10- 7 80\)
7800- 8400
8400- 9000
9000- 9600
9600-10 200

1788
2 115
2463
2 826
3 213

+54.5'.1
+58.0'1·
+60.5'1
+64.5'.'(
+65,0<.:i

I0 200-11 (i00
11600-12 200
12 200-15 800
15 800- ll.CWO
18200-

3 603
4541
4949
7 433
9113

+68.oq_
+69.0'!i
+70.0'1
+73.0<,;/-

Skall på inkomst
vid skiktets nedre
gräns. kr.

Skatt på inkomst
u1över skiktets
nedre gräns.

Beskallningsbar
milnadsinkomst.
kr.

29304200480054006000-

4200
4800
'i400
hOOO
7200

+52,0<;·(

+67,0C.:~

Tabell F kolumn l'
( Utliindsk sjiimanl
Beskattningsbar
månads inkomst.
kr.

2 370- 2 400
2 400- 3 000

3 000- 3 <iOO
3600- 4200
4200- 4800

9.85
13
79
256
439

+10.5%
+Il.OS·(:
+29.5'1
+30.5S'c
+33.0%

637

+37.UC.:(
+44.0C.I.
+47,0'.'i+47,5 <'(
+50.07'

5 400
6000
hr,oo
7200
7 800

859
I 123
1405
1690

7 800- 8 400
8400- 9000
9000- 9600
91)00-10200
10 200- 11 400

! 990
2 305
2638
2 992
3 352

+52.F(
+55.5 t;·(:

11400-12()00
12 000- IJ 800
13 800-15 600
15600-18000
18000-27200

4102
4486
5 683
6916
8596

+64.0''<
+66.5'-'<
+68.5o/c
+ 70.0 <;(
+73.0%

l'i 312

+74,5%

4 8005400hOUO61)007 200-

27 200-

+59.0C:f>
+60.0~t(

+62,5'·'<
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Tabell IT kolumn 1-3
!Ogift ajöman utan barn samt gift sjöman)
Bcskattnincsbar
mlmadsink'Omst.
kr.

Skatt på inkomst
vid skiktets nedre
gräns. kr.

Skatt i:fa inkc1mst
utöver.skiktets
nedre gräns

+ 0.5 r.c
..;. 2.0 C,(

9000- 9600
9600-11 400
11400-12 000
12 000-13 800

39
57

13 800'-15 600
15 600-27 2(X:l
27 200-

147
273
1201

+ 7.0 c.:;

Skatt pa inkomst
vid skiktets nedre
gräns. kr.

Skatt pil inkomst
ut(iver skiktets
nedre gräns

0

3

~

3.0~·(.

5.0<:<

_,_ 8.oc.;

+ 10.0r.<

Tabell IT kolumn 4
!Ogift sjöman med barnJ
Beskattningsbar
manadsinkomst.
kr.

..;. 2.0 ,.,

9600-11600
11600-12200
12 200-14000

0
40
58

-r 3.0 (_'(- 5.0'(

14000-15800
15800-27400
27 400-

148
274
I 202

7.0C:C
..;. 8.0 ~(
+ 10.oc:;

!'lärfart
Tabell N kolumn I
<Ogift sjöman utan barn)
Beskattningsbar
månadsinkomst,
kr.

Skatt pil inkomst
vid skiktets nedre
griins. kr.

I 0501800360042004800-

I 800
3600
4200
4800
5400

251
845
I 055
1283

5400600066007 2007 800-

6000
6600
7200
7 800
8 400

I 550
1853
2 165
2489
2 831

8400- 9000
9000- 9600
9600-11000
11 000- 11 800
Il 800-15 400

3 188
3 569
3 959
4890
5434

15 400-17 800
17800-

7918
9598

Il

Skatt pii inkomst
utövn skiktets
nedre griins.

+32.oc;..
..,-33,0 r;:;
+35.0'.i'
+38.or:;
+44.5 r;
+50.5'1

+52.0<:;
+54.IVi
+57.or:;.

+ 59.5 <.:;
+63,5 ~:;
+65.or:;

+66.5%
+6l(0'.'i:
+69,IVI

+70.oq
+73,0<:'.I
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Tabell N kolumn 2-3
(Gift sjöman)

Beskattningsbar
månadsinkomst,
kr.

Skatt på inkomst
vid skiktets nedre
gräns. kr.

Skatt på inkomst
utöver skiktets
nedre gräns.

15201800360042004800-

1800
3600
4200
4800
5400

11.40
101
695
905
I 133

+32.0%
+33,0<:f.
+35.0%
+38.0%
+44.5 7r

54006000660072007800-

6000
6600
7 200
7800
8400

1400
I 703
2015
2339
2 681

+50.5'.'-i
+52.0'1
+54.0%
+57.o':·(.
+59.5%

8400- 9000
9000- 9600
9600-11 000
11 000- 11 800
11800-15 400

3038
3419
3809
4 740
5 284

+63.5%
+65.0%
+66,5%
+68.0%
+69.0t;f

15 400-17 800
17 800-

7768
9448

+711.0%
+73.0t;f.

Skatt på inkomst
vid skiktets nedre
griins. kr.

Skatt på inkomst
utöver skiktets
nedre gräns.

Tabell N kolumn 4
<Ogift sjöman med barn)

Beskattningsbar
miinadsinkomst.
kr.

9.60
48
243
639
843

+32.oi;;..
+ 32.5 i;;.
+33.0<;f
+34.0'i·(

16801800240036004200-

I !'.<00
2400
3600
4200
4800

4800540060006 6007200-

5400
6000
6600
7 200
7800

1617
1929
2 247

+42.or,;..
+49.5W
+52.0l.}
+53.01/f
+56.00

7800- 8400
8400- 9000
9000-10000
10000-11 200
11 200-11 800

2 583
2 937
3 309
3 959
4 763

+59,oq
+62,0<;·(
+65,0<;·(
+67,0%
+68.07'·

11800-15600
15 600-18 000
18000-

5 171
7793
9473

+69.0%
+70.0%
+73,0'/(

I 068
I 320

+37.5~:~

Prop. 1982/83: 50

53

FiireslaR<'ll lydelse
Tabell \'. kolumn V
( L:tländsk sjöman) Beskallningshar
månadsinkomst.
kr.

Skatt pä inkomst
vid skiktets m:dn:
griins. kr.

11.75
41
173
311
446

Skatt pä inkomst
utöver skiktets
nedre gräns.

+ 22.5 '?(
+ 22.0 '1·

I 0701200I 8002 4003000-

1200
1800
2 400
3 000
3600

3 6004200480054006000-

4 200
4800
5400
6000
6600

626
815
I 019
I 262
1535

6 60072007 80084009000-

7 200
7800
8 400
9000
9600

1814
2 105
2 411

+48.5 r;.;+51,01'1:
+54.0'-i-

2 735
3077

+59.5 '.;'.-(.

9600-11 000
11 000- 11 800
11800-13 600
13 600- 15400
I :'i 400-17800

3434
4295
4811
6008
7 241

+61.5 r:;.
+64.5%
+66.5 ?i
+68,5 (.{
+70.5'(

17 800-27 000
27000-

8 933
15649

+ 73,0':T
+ 74,5 r:~

+23.0%
+22.5<;(>
+30.0<:;.

+ 31.5 c.-~

+34.0 ':'(,

+40.5 s+
+45.5%
+46.:'i ('.(.

+57,0~>(

Tabell 1\T kolumn 1-3
!Ogift sjöman utan barn samt gift sjöman)
Beskattnine:sbar
manadsinkomst.
kr.

Skatt pa inkomst
vid skiktets nedre
gräns. kr.

Skatt pa inkomst
utöver skiktets
nedre gräns

9000- 9600
9600-11000
11000-11800
11 l.<00-13600

0
6

+ 1.0 <:;+ 2.00

34
62

- 3.5 '(
+ 5.0 'i

13 600-15 400
15 400-27 000
27000-

152
278
1206

"'- 7.00
.,. 8.0 <:(
+ 10.oc;

Skatt på inkomst
vid skiktets nedre
gräns. kr.

Skatt pa inkomst
utöver skiktets
nedre gräns

Tabell \'.T kolumn 4
!Ogift sjöman med barn1
Be,kattningsbar
mimadsinkomst.
kr.

9000- 9600
9600-11 200
11200-11800
11800-13600
13 600-15 600
15600-27000
27000-

()

+ 0.5'<

3

.,. 2.or;-

35

53

3.0 ~-=(
.,. 5.0'"(

143
283
I 195

+ 7.0'(- 8.or:;
+ 10.0 (i
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Förslag till

Lag om hyreshusavgift
Hiirigenom föreskriv5 följande.

*

Den som vid taxering till kommunal inkomstskatt skall ta upp garantibelopp för annan fastighet som inkomst skall betala hyreshusavgift om
fastigheten vid fastighetstaxering betecknas som hyreshusenhet och omfattar byggnad med beräknat värdeår före år 1975.
Från hyreshusavgift undantas dock
1. hyreshusenhet som huvudsakligen består av hotell- eller restaurangbyggnad, kioskbyggnad eller parkeringsbyggnad eller som utgörs av tomtmark med saneringsbyggnad samt hyreshusenhet med ett taxeringsvärde
understigande I 000 kronor,
2. hyreshusenhet om byggnaden har uppförts eller byggts om efter år
1957 med stöd av lån enligt kungörelsen ( 1957: 360) om tertiiirlån m. m.
eller kungörelsen ( 1962: 537) om bostadslån eller hostadslånekungörelsen
( 1967: 552) eller med stöd av lån enligt bostadslinansieringsförordningen
( 1974: 946) och lånet inte avser enbart följande åtgärder, nämligen
åtgärder för en bättre hushållning med energi eller användning av annat
energislag än olja vid uppvärmning,
åtgärder vilka behövs för att minska radondottt:rhaltl'n till en nivå som
är godtagbar frän allmän hälsovårdssynpunkt.
åtgärder som avser förbättrad avfallshantering.
3. hyreshusenhet med studentbostadshus som har uppförts är 1957 eller
tidigare med stöd av tilläggslån för anordnande av studentbostäder.
4. annan hyreshusenhet om byggnaden har uppförts efter år 1957 och
lån har lämnats enligt räntclånekungörelsen ( 1967: 553 ).
Hyreshusavgiften utgör för varje beskattningsår 2 procent av det taxeringsvärde som legat till grund för beriikning av garantibeloppet.
Har garantibeloppet jämkats enligt bestämmelserna i 47 sjiilte stycket
kommunal skattelagen (I n8: 370) skall ocksft underlaget för beräkning av
hyreshusavgiften jämkas.

*

*

*

2
Vad som föreskrivs i IS 2 mom. första stycket lagen ( 1947: 576) om
statlig inkomstskatt om ansvarighet för sådan skatt gäller ocksi'i betriiffande hyreshusavgift.

*

3
Hyreshusavgift utgi'tr i helt antal kronor. Avgiftshcloppet avrundas
vid öretal över femtio uppät och vid annat öretal nedat.

*

4
I frftga om debitering och uppbörd av hyreshusavgift gäller bestämmelserna i uppbördslagen ( 1953: 272).

5

*

Hyreshusavgift tillf"aller staten.

Denna lag triider i kraft den I januari I 983 och tillämpas första gången
vid 1984 [\rs taxering. Avgiften skall dock vid 1984 i\rs taxering utgöra I
procent och vid I 985 fars taxering 1.5 procent. I frfiga om rörviirvskälla för
vilken beskattningsåret har börjat före ikraftträdandet skall avgiften vid
1984 ärs taxering påföras med så stor del som svarar mot förhållandet
mellan den del av beskattningsåret som infaller efter ikraftträdandet och
hela beskattningsåret.

Prop. 1982/83: 50
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Förslag till

Lag om skattereduktion för fackföreningsavgift
Härigenom föreskrivs följande.
§ Skattereduktion för fackföreningsavgift enligt denna lag medges
fysisk person som har varit hosatt eller vistats här i riket under någon del
av inkomståret. Med inkomstår förstås det kalenderår som närmast har
föregått wxeringsåret.

2 § Underlag för beräkning av skattereduktion är medlemsavgift som
den skattskyldige visar sig under inkomståret ha erlagt till arbetstagarorganisation. dock högst I 200 kronor. Med arbetstagarorganisation förstås
sådan organisation som avses i lagen ( 1976: 580) om medbestämmande i
arbetslivet.
Underlaget avrundas nedåt tiil helt tiotal kronor.
3 § Skattereduktion för fackföreningsavgift uppgår till 40 procent av
underlaget.

4 § I fråga om skattereduktion för fackföreningsavgift tillämpas 2 ~ 4
mom. femte och sjätte styckena uppbördslagen ( 1953: 272). Skattereduktion för fackföreningsavgift skall tillgodoräknas den skattskyldige före
skattereduktion enligt 2 § 4 mom. uppbördslagen.
Har skattskyldig under beskattningsåret varit skyldig att erlägga sjömansskatt och har denna nedsatts enligt 12 § 4 mom. lagen ( 1958: 295) om
sjömansskatt på grund av bestämmelserna i denna lag, skall reduktionsbeloppet minskas med det belopp varmed nedsättning har skett.
Denna Jag träder i kraft den I januari 1983 och tillämpas första gången
vid 1984 års taxering.
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Förslag till

Lag om skatt på videobandspelare
Härigenom föreskrivs följamk.
I § Skatt (videoskatt) skall erläggas till staten enligt denna lag vid omsättning eller uthyrning inom landet eller vid införsel till landet av videobandspelare (ur tulltaxenummer 92.11 ).
2 §

Skatt utgår med 600 kronor per videobandspelare.

3 § Riksskatteverket är. utom i fall som avses i andra stycket: be.skattningsmyndighet. Därvid gäller lagen. ( 1959: 92) om förfarandet vid viss
konsumtionsbeskattning.
Då en videobandspelare införs till landet av nf1gon som inte iir registrerad som importör enligt 6 § andra stycket. skall skatten erläggas till
tullmyndigheten. l sådana fall gäller tullagen I 1973: 670! i fråga om skatten.
Dessutom gäller 46 § lagen om förfarandet vid viss konsumtionsbeskattning.
4 § Med skattskyldig avses i det följande
1. den som inom landet yrkesmässigt tillverkar videobandspelare.
...,
den som har blivit registrerad som importör enligt 6 § andra stycket.

5 § Skattskyldighet för den som är skattskyldig inträder niir
I. en videobandspelare levereras till en köpare som inte iir registrerad.
2. en videobandspelare första g{rngen hyrs ut.

3. uttag sker av en videobandspelare.
4. den skattskyldige

avregistrera~.

6 § Tillverkare som avses i 4 ~ skall vara registrerad som skattskyldig
hos riksskatteverket.
Den som inför videobandspelare till landet för yrkesmiissig ?1terförsiiljning eller uthyrning i större omfattning kan efter ansökan registreras som
skattskyldig hos riksskatteverket.
7 § Skattskyldig skall liimna deklaration till riksskatteverket för var:ie
period om två kalendermrtnader räknat fr[m kalcnder{irets bti1jan (rcdovisningsperiod).
8 § I deklarationen skall skatt redovisas för de videoban9spelare för
vilka skattskyldighet har inträtt under redovisningsperiodcn. Avdrag fi'ir
göras för skatt pil sf1dana videobandspelare
I. som har förts ut ur landet eller förts till svensk frihamn för annat
iindamål än att användas där.
. ., för vilka skattskyldighct enligt denna lag tidigare har intriitt.
3. som har {11ertagits i samband med föcrg{111g av köp.
4. som har sålts med förlust för den skattskyldige. i den miin förlusten
hänför sig till bristande betalning från köparen.
Avdrag enligt första stycket 4 fär göras med belopp som svarar mot st1
stor del av skatten som förlusten visas utgöra av varans försäljningspris.
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Deklarationen skall ha kommit in till riksskattcverket senast den
femte i andra månaden efter utgången av rcdovisningspcrioden.
Denna lag träder i kraft den I januari 1983.
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Förslag till

Lag om skatt på viss elektrisk kraft
Härigenom föreskrivs följande.
§ Skatt skall erläggas till staten enligt denna lag för elektrisk kraft som
inom landet framställs i ett vattenkraftverk med en installerad generatoreffekt av minst 100 kilowatt.
Skatteplikt föreligger inte för elektrisk kraft som framställs i ett pumpkraftverk.

2 § Riksskatteverket är beskattningsmyndighet. Lagen ( 1959: 92) om förfarandet vid viss konsumtionsbeskattning tillämpas på skatt enligt denna
lag.
3 § Den som framställer elektrisk kraft som avses i I § (skattepliktig
kraft) är skattskyldig och skall vara registrerad hos riksskatteverket.

4 § Skyldighet att erlägga skatt enligt denna lag inträder när kraften
framställs.
5 § Skatten utgår med två öre per kilowattimme.
Skatten sätts ned med ett öre per kilowattimme om den har producerats i
ett kraftverk som har tagits i drift under åren 1973-1977 och med två öre
per kilowattimme om den har producerats i t:tt kraftverk som har tagits i
drift senare.
Den skattepliktiga kraften skall mätas vid vai:je kraftverk.

6 § Vid beräkning av skatt enligt 5 ~ skall den producerade kraften i
förekommande fall fördelas på anläggningar som har tagits i drift fön: år
1973, under tiden 1973-1977 och efter ar 1977 med ledning av den generatoreffekt som har börjat utnyttjas under var och en av dessa tidsperioder.

7 § Den som är skattskyldig skall lämna deklaration till riksskatteverket
för varje kalendermånad.
8 § Deklarationen ~kall ha kommit in till riksskatteverket senast den
tjugofemte i månaden efter redovisningsperiodt:n.

Denna lag träder i kraft den I januari 1983.
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19 Förslag till
Lag om inbetalning på särskilt investcringskonto
Härigenom föreskrivs följande.
§ Svenskt aktiebolag. svensk ekonomisk förening och svensk sparbank
skall, om företagets huvudsakliga verksamhet avser jordbruk. skogsbruk.
fastighetsförvaltning eller rörelse. betala in medel på ett riintelöst konto i
riksbanken !särskilt investeringskonto) enligt bestämmelserna i denna lag.
Regeringen får, om det finns synnerliga skäl, medge befrielse helt eller
delvis från skyldigheten att betala in medel på särskilt invcsteringskonto.
Företag. som avses i första stycket och som betalar in medel pfi särskilt
investeringskonto. har rätt till avdrag enligt bestämmelserna i 4 ~.för det
belopp som i räkenskaperna har avsatts till en särskild fond (särskild
in vesteri ng~fond).
Aktiebolag eller ekonomisk förening. som avses i 24 ~ 3 mom. kommunalskattelagen ( 1928: 370). behöver inte betala in medel på särskilt investeringskonto.

2 § Inbetalning på särskilt investeringskonto skall göras med ett belopp
som motsvarar 20 procent av företagets justerade årsvinst under det beskattningsår för vilket taxering i första instans sker år 1984 eller - om
företaget på grund av förlängning av räkenskapsåret inte skall taxeras detta
år - år 1985. Understiger denjusterade årsvinsten 1 miljon kronor behöver
inbetalning på särskilt investeringskonto inte göras.
Med justerad årsvinst avses årsvinsten enligt fastställd balansräkning
sedan årsvinsten. i den mån den påverkats av nedan angivna poster.
a) ökats med erlagda eller beräknade allmänna svenska skatter.
h) ökats med belopp som har avsatts till allmän investeringsfond enligt
lagen ( 1979: 609) om allmän investeringsfond och anpan liknande fond.
cl ökats med belopp som har donerats till allmilimyttigt eller diirmed
jämförligt ändamål.
cl) minskats med restituerade allmänna svenska skatter.
el minskats med belopp som enligt 6 *lagen om allmän investeringsfond
har återförts från lagerinvesteringskonto jämte tillägg pa sådant belopp.
f) justerats med belopp som har föranlett ~indring av [irsvinstcn p[1 grund
av överföring av allmän investeringsfond och annan liknande fond samt
g) ökats med belopp som har tagits i ansprilk för av- eller nedskrivningar
eller koncernbidrag utöver vad som kan godtas vid inkomsttaxeringen.
Omfattar beskattningsåret kortare eller längre !id än tolv månader skall
den justerade årsvinsten jämkas med hänsyn till detta. Skall företaget
taxeras för två beskattningsår skall årsvinsten för de båda beskattningsåren läggas samman, varefter vinsten jämkas med hänsyn till de båda
beskattningsårens sammanlagda liingd.
Har företaget vidtagit några åtgärder som kan antas ha tillkommit i syfte
att helt eller delvis undgå skyldighet att betala in medel pt1 särskilt investeringskonto skall vid bestiimmande av underlaget för insättningsskyldigheten bortses från sådana <ltgtirder.

*

Inbetalning till särskilt investeringskonto skall ha kommit ett riks3
bankskontor till handa senast den dag. dil. företaget enligt 34 ~ I eller 2
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mom. taxeringslagen ( 1956: 623) skall ha avlämnat allmän sjiilvdeklaration
för beskattningsåret.
Inbetalning som har gjorts senare än i första stycket sägs men senast den
15 oktober under taxeringsåret skall också godtas. I dessa fall skall företaget betala en särskild avgift till stats verket. Avgiften är I procent av det för
sent inbetalade beloppet för den kalendermånad då beloppet rätteligen
senast skulle ha betalats in och därefter I procent av beloppet för varje
påbörjad kalendermånad till dess inbetalning sker.
Den särskilda avgiften skall betalas inom den tid som länsstyrelsen
bestämmer. Betalas inte avgiften inom föreskriven tid utgår restavgift
enligt 58 I mom. första stycket uppbördslagen ( 1953: 272) pft avgiftsbeloppet. Den särskilda avgiften och restavgiften får drivas in i samma
ordning som gäller för indrivning av skatt enligt uppbördslagen.
Avgifterna är inte avdragsgilla vid inkomsttaxeringen.
Skall företaget inte taxeras år 1984 är företaget skyldigt att göra en
preliminär inbetalning till riksbanken med belopp som motsvarar 20 procent av den justerade årsvinsten eller - i förekommande fall -'- den
jämkade årsvinsten. beräknad enligt 2
som hänför sig till det eller de
beskattningsår för vilket taxering sker år 1983. Inbetalningen skall ha
kommit ett riksbankskontor till handa senast den 30 april 1984. Finner
företaget, vid avlämnandet av sin allmänna självdeklaration till 1985 års
taxering, att ett större belopp skall betalas in till särskilt investeringskonto
än vad som preliminärt har betalats in, skall företaget betala in vad som
fattas senast den dag. då företaget enligt 34 I eller 2 mom. taxeringslagen
skall ha avlämnat sin deklaration. Bestämmelserna i andra-fjärde styckena gäller även företag som avses i detta stycke.
.
Riksbanken skall lämna bevis till företaget om inbetalning till särskilt
investeringskonto.
Riksbanken skall till arbetsmarknadsstyrelsen och länsstyrelsen översända uppgifter angående de för beskattningsåret gjorda inbetalningarna
till särskilt investeringskonto senast den 31 maj under taxeringsilret eller,
om beloppet har betalats in vid senare tidpunkt. snarast därefter.

*

*·

*

*

4
Vid beriikning av nettointäkt av fastighet eller av rörelse enligt kommunal skattelagen ( 1928: 37()) och lagen ( 1947: 5761 om statlig inkomstskatt
har företag. som avses i I *·rätt till avdrag för belopp som i räkenskaperna
har avsatts till särskild inveskringsfond. Avdrag medges inte med högre
belopp än vad företaget - i enlighet med bestämmelserna i 2
senast
den 15 oktober under taxeringsåret har betalat in till särskilt investeringskonto. Avdraget får göras vid taxeringen det år då insättningen senast skall
ha skett eller - om företaget på grund av förlängning av räkenskapsåret
inte skall taxeras nämnda år - vid påföljande års taxering.
Ett företag kan inte fä avdrag för avsättning till särskild investeringsfond
i mer än en förvärvskälla.

*-

*

5
Om ett företag. som enligt bestämmelserna i denna lag iir skyldigt att
betala in medel till särskilt investeringskonto, inte ·har gjort detta senast
den J:'i oktober under taxeringsåret skall som skattepliktig intiikt tas upp
ett siirskilt tilliigg som svarar mot det belopp som sttlunda inte har betalats
in till riksbanken.

*

6
Regeringen eller. efter regeringens bemyndigande, arbetsmarknadsstyrelsen kan hesluta att särskild investeringsfond skall eller får tas i
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anspråk för ändamiil som avses i 7 § första stycket. Beslut som nu sagts får
avse endast den tid som läget på arbetsmarknaden och andra förhållanden
motiverar och skall förses med de villkor som iir påkallade härav. Beslut
kan gälla samtliga företag, företag av viss beskaffenhet eller visst eller
vissa företag.
Särskild investeringsfond som har avsatts i viss förvärvskiilla får tas i
anspråk i samma förvärvskiilla eller i annan förvärvskälla inom inkomstslagen jordbruksfastighet och rörelse. Regeringen eller, efter regeringens
bt.:myndigande, arbetsmarknadsstyrelsen får. om det finns särskilda skäl.
medge att siirskild investeringsfond som avsatts· i förvärvskälla inom inkomstslagen jordbruksfastighet eller rörelse tas i anspråk i inkomstslaget
annan fastighet.
Ett företag. som ansöker om att ta särskild investeringsfond i ansprftk.
skall ha berett berörda arbetstagarorganisationer tillfälle att avge yttrande
över ansökningen. Saknas sådana organisationer. skall i stiillet de anställda
på lämpligt sätt beredas tillfälle att avge yttrande. Yttrandena skall fogas
till ansökningen.
Beslut om att särskild investeringsfond får tas i anspråk skall tillställas
företaget, riksbanken och länsstyrelsen.
7 § Särskild investeringsfond får tas i ansprilk för följande ändamål,
nämligen för
aJ kostnader för reparations- och andra underhållsarbeten på här i riket
belägen byggnad, som inte utgör lagertillgång eller är avsedd att användas
som bostad, och för avskrivning av ny-, till- eller ombyggnad av sådan
byggnad,
bl avskrivning av inventarier som. om de inte utgör transportmedel i
internationell trafik. är avsedda att anviindas i här i riket bedriven verksamhet, samt ombyggnad av fartyg eller luftfartyg och kostnader för reparation av fartyg eller luftfartyg,
c) kostnader för främjande av skogsbruk eller underhi'tll av markanläggning här i riket och för avskrivning av sådan del av anskaffningsvärdet
av markanliiggning som får dras av genom ärliga viirdcminskningsavdrag.
dl kostnader för undersökningsarbete. förberedande arbete eller tillrcdningsarbete i gruva. stenbrott eller annan liknande fyndighet hiir i riket.
cl kostnader för tekniskt och naturvetenskapligt forsknings- och ute
vecklingsarbete samt kostnader för utbildning av arbetstagare hos företaget.
f) kostnader för att friimja <ivsättningcn utomlands av varor som tillverkas här i riket.
Belopp, som har avsatts till särskild investeringsfond. för tas i anspråk
endast för arbete som utförs, inventarier som levereras och i övrigt kostnader som hänför sig till tid efter bokslutsdagen.
Ianspräktagande av särskild investcringsfond för iindamål som anges i
första stycket e) får göras endast av företag som bedriver industriell
tillverkning. Ianspråktagande enligt första stycket e) och f) får göras endast
efter medgivande av regeringen.
Ianspräktagandc av särskild invester;ngsfond får ;nte avse begagnade
inventarier. I fråga om inventarier som företaget har anskaffat från niiringsidkare med vilken företaget är förbundet i viisentlig ekonomisk intressegemenskap får fonden tas i anspråk endast om inventarierna har tillverkats under beskattningsäret.
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Om särskild investeringsfond enligt beslut enligt 6 ~ får tas i anspråk för
arbete som avses i första stycket a) eller c), får företaget, såvida arbetet
hänför sig till flera beskattningsår och avdrag på grund av arbetet inte
redan har skett, under det sista året ta fonden i anspråk för avskrivning av
tillgångarna eller för ti\ckande av kostnaderna med högst ett belopp som
svarar mot uppkomna kostnader under de ifrågavarande åren. Vad nu
sagts gäller också i fråga om ny- eller ombyggnad av fartyg eller luftfartyg
och i fråga om byggnadsinventarier och markinventarier.
Med byggnader. inventarier och markanläggningar förstås vid tillämpning av denna lag tillgångar som vid inkomsttaxeringen behandlas enligt de
bestämmelser som gäller för byggnader. maskiner och andra för stadigvarande bruk avsedda inventarier respektive markanläggningar. Motsvarande gäller i fråga om byggnadsinvcntarier och markinventarier. Som inventarier anses dock inte tillgångar som avses i punkt 6 av anvisningarna till
29 kommunalskattelagen ( 1928: :noL

*

*

8 § Har beslut enligt 6 meddelats får företagc1 från det särskilda investeringskontot ta ut medel som svarar mot den del av den siirskilda investeringsfonden som skall eller får tas i anspråk. Utbetalning för inte göras före
utgången av november månad det år då den mot inbetalningen svarande
avsättningen har prövats vid taxeringen i första instans.
Har utbetalning skett skall ett belopp som svarar mot det utbetalade
beloppet tas i anspråk av den särskilda investeringsfonden i enlighet med
beslutet.
9 § Sedan två år har förflutit från den dag då inbetalning på siirskilt
investeringskonto har gjorts. har företaget rätt att efter uppsägning hos
riksbanken få tillbaka den kvarstående delen av medlen. Därvid skall en
mot återbetalningen svarande del av fonden omedelbart tas upp som skattepliktig intäkt i den förvärvskiilla där fondavsättningen har gjorts.
Om det finns synnerliga skäl. får regeringen medge att ätcrbetalningen
sker före utgången av den i första stycket angivna tiden.
10 § Har en särskild invcstcringsfond eller en del av en sådan fond tagits
i anspråk enligt denna lag. utgör det ianspråktagna beloppet inte skattepliktig intäkt. Å andra sidan får sådana utgifter. för vilka fonden har tagits i
anspråk. vid taxeringen inte dras av som driftkostnad. Har fonden tagits i
anspråk för anskaffning av en anliiggningstillg{mg. skall vid beräkning av
avskrivningsunderlag för tillgtmgen räknas endast den del av utgifterna
som inte har täckts av det ianspråktagna beloppet.

Il § Särskild invcstcringsfond skall återföras till beskattning om
a) fonden har tagits i anspräk utan tillstånd och det inte är fråga om fall
som avses i 9
bJ medel har tagits ut från särskilt investerings konto med stöd av beslut
enligt 6 ~ utan att en mot de utbetalade medlen svarande del av fonden har
tagits i anspråk i enlighet med beslutet.
c) företaget har träffat avtal om övcrl~ltebe eller pantsättning av medel
på särskilt investeringskonto,
dl företaget vid beskattningsårets utgång inte driver jordbruk. skogsbruk. fastighetsförvaltning eller rörelse.
e) företaget genom fusion enligt 14 kap. 1, 2 eller 8 aktiebolagslagen
(! 975: 1385). 96
I mom. lagen ( 1951: 308) om ekonomiska föreningar eller

*·

*

*
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78 §lagen (1955:416) om sparbanker skall anses upplöst och fonden inte
enligt fjärde stycket har övertagits av det övertagande företaget.
t) beslut har fattats att företaget skall träda i likvidation eller
gi beslut har meddelats att företaget skall försättas i konkurs.
Återföringen till beskattning skall göras i den förvärvskälla där avsiittningen har gjorts.
Regeringen eller. efter regeringens bemyndigande. arbctsmarknadsstyrelscn får, om det finns särskilda skäl, medge att en särskild investcringsfond, som skall återföras till beskattning enligt första stycket d), får behållas under viss tid. Efter utgången av denna tid skall den kvarstående
fonden återföras till beskattning i enlighet med vad som nyss sagts.
Vid sådan fusion, som avses i 28 § 3 mom. kommunal skattelagen
( 1928: 370). får moderbolaget eller den övertagande föreningen i beskattningsavseende överta en särskild investcringsfond. Har fonden övertagits
skall det anses som om moderbolaget eller den övertagande föreningen har
gjort inbetalning till riksbanken den dag då dotterbolaget eller den överlåtande föreningen gjorde inbetalningen. Vad som har sagts nu gäller även i
fråga om fusion enligt 78 § lagen om sparbanker.
Vad i första - fjärde styckena sägs om särskild investeringsfond skall i
förekommande fall gälla en del av en sådan fond.
12 § Om en särskild investeringsfond skall återföras till beskattning enligt 11 §första stycket skall som skattepliktig intäkt i den förviirvskälla, där
avsättningen har gjorts, tas upp ett särskilt tillägg som svarar mot 50
procent av det återförda beloppet.
Regeringen får. om det finns synnerliga skäl, medge befrielse från tillägget.
13 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, arbetsmarknadsstyrelsen får, om det finns särskilda skäl, medge att ett företags särskilda
investeringsfond helt eller delvis övertas av ett annat företag. För sådant
medgivande kriivs
a) att det ena företaget är moderföretag och det andra företaget dess
hc:Iägda dotterföretag eller
bl att båda företagen är helägda dotterföretag till samma moderföretag
eller
c) att det ena företaget är ett svenskt aktiebolag vars aktier till mer än 90
procent ägs av moderföretaget tillsammans med eller genom förmedling av
ett eller flera av dess heliigda dotterföretag och det andra företaget antingen är ett annat sådant aktiebolag eller ocksii moderföretaget eller dess
helägda dotterföretag.
Vid tillämpningen av det föregående stycket avses med moderföretag
svenskt aktiebolag, svensk ekonomisk förening eller svensk sparbank och
med helägt dotterföretag svenskt aktiebolag vars aktier till mer än 90
procent ägs av moderför<:taget.
I beslut om övertagande av en särskild invcstcringsfond skall anges i
vilken förvärvskälla hos det övertagande företaget som fonden skall anses
avsatt.
Riksbanken skall på framställning av det överlåtande företaget överföra
medel. som svarar mot den del av den särskilda invcsteringsfonden som
skall övertas med stöd av beslutet, från företagets särskilda investeringskonto till ett motsvarande konto för det övertagande företaget.
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Har en särskild investeringsfond övertagits skall det anses som om det
övertagande företaget gjort avsiittning till fonden och inbetalning till riksbanken vid den tidpunkt då det överlåtande företaget gjorde avsättningen
och inbetalningen.
14 § Medel. som har betalats in på särskilt investeringskonto. får utbetalas endast
a) i fall som avses i 8 *första stycket.
bl i fall som avses i 9*.
c) om särskild investcringsfond i fall som avses i 11 ~ första stycket e)
och t) helt eller delvis har återförts till beskattning.
dl om beslut har meddelats att företaget skall försättas i konkurs,
e) om särskild investeringsfond helt eller delvis har överförts till ett
annat företag och medlen därför skall överföras till det andra företagets
särskilda investeringskonto eller
f) om företaget har inbetalat mer än det belopp som skall betalas in på
kontot.
Tidigare inbetalade medel skall anses ha utbetalats före senare inbetalade medel.
I fall som avses i första stycket cl skall länsstyrelsen på framställning av
företaget besluta om utbetalning av medel som svarar mot den del av
fonden som har återförts till beskattning i den mån medlen inte tidigare har
fttergått till företaget.
I fall som avses i första stycket f) skall länsstyrelsen på framställning av
företaget besluta om utbetalning av det överskjutande beloppet.
Har medel betalats ut från ett särskilt investeringskonto skall riksbanken
underriitta arbetsmarknadsstyrelsen och länsstyrelsen om detta.

*

15
Företag som skall betala in medel till särskilt investeringskonto
skall i självdeklarationen lämna uppgifter om beräkningen som skall ligga
till grund för inbctalningsskyldigheten. Uppgifterna skall lämnas på blankett enligt formulär som faststiills av riksskatteverket.
Företag som vid beskattningsårets utgång har särskild investeringsfond
eller som under beskattningsåret har avvecklat sin särskilda investeringsfond skall i självdeklarationen lämna uppgifter om fondens storlek. användning och avveckling. Uppgifterna skall lämnas i två exemplar pt1
blankett enligt formulär som fastställs av riksskatteverket. Till deklarationen skall fogas bevis från riksbanken ang{1ende inbetalning på särskilt
investeringskonto.
Efter anmaning är ett företag. som avses i
skyldigt att lämna uppgifter enligt första stycket. Anmaningen ffir utfärdas av chef för taxeringsenhet eller revisionsenhet. taxeringsnämnd eller taxcringsintendent. I anmaningen får vite föreläggas. Bestämmelserna om vite i 123-125 *~ taxeringslagen ( 1956: 623) gäller i tillämpliga delar på sådant vite.

I*·

16 ~ Taxeringsnämnden skall. i fraga om l"öretag som nämnden skall .
taxera till statlig inkomstskatt. lämna uppgift till Hinsstyrclsen om särskilda
investeringsfondcr som finns vid beskattningsilrets utgång och särskilda
investeringsfonder som har avvecklats under beskattningsåret. Har uppgifter enligt 15 ~ första stycket inte lämnats av företag, som kan antas vara
skyldiga att göra detta, skall taxeringsnämnden anmäla detta till liinsstyrelsen.

· Prop. 1982/83: 50

65

*

17
Länsstyrelsen skall snarast möjligt efter det att taxeringsniimndernas arbete beträffande visst års taxering har avslutats till arbetsmarknadsstyrelsen översända de i 15 första stycket angivna uppgifterna. Sådana
uppgiftt:r behöver inte lämnas beträffande företag som inte har medgivits
avdrag för avsättning till särskild investeringsfond. Har beslut om avdrag
för avsättning till särskild investeringsfond eller ianspråktagande av fonden ändrats. skall länsstyrelsen snarast meddela arbetsmarknadsstyrelsen
detta.

*

*

18
Särskilda investeringsfonder skall stå under tillsyn av arbetsmarknadsstyrclsen. Företag med särskild investeringsfond skall pa anmaning
till styrelsen liimna de uppgifter om fondens storlek. användning och
avveckling som styrelsen behöver.
Hos arbetsmarknadsstyrelsen och länsstyrelsen skall föras register över
särskilda investeringsfonder.
Hos riksbankens huvudkontor i Stockholm skall föras register över
samtliga särskilda investeringskonton.

*

19
Arbctsmarknadsstyrelsens beslut enligt denna lag överklagas hos
regeringen genom besvär.
Länsstyrelsens beslut enligt denna lag överklagas hos kammarriittcn
genom besvär. Mot kammarrättens beslut för talan inte föras.

Denna lag träder i kraft den I januari 1983.

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1982
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ÅTGÄRDER INOM UTBILDNlNGSDEPARTEMENTETS
SAMHETSOMRÅDE

VERK-

D. Skolväsendet
D 18. Bidrag till driften av gymnasieskolor. 1 statsbudgeten för innevarande budgetår har under denna anslagsrubrik anvisats ett förslagsanslag av
3 735 milj. kr. Ur anslaget ersätts bl. a. kostnader för statsbidrag till driften
av kommunernas gymnasieskolor.
Enighet har de senaste åren rått om att mer medvetet än tidigare styra
dimensioneringen av gymnasieskolan sä. att ungdomarna erbjuds utbildningar som kan väntas göra det lättare för dem att få fotfäste på arbetsmarknaden. De delar av gymnasieskolan som prioriterats i fråga om dimensionering och resurstillskott har varit de yrkesinriktade studicviigarna
och bland dessa främst utbildningar för industri och hantverk. Kommunerna har med sitt uppföljningsansvar för 16- och 17-åringarna gjort stora
ansträngningar för att öka dessa utbildningar. Skolöverstyrelsen har salunda till detta läsår kunnat lägga ut ca 3 000 fler yrkesinriktade platser inom
den grundskolanknutna delen av gymnasieskolan än förra året. Dllck har
kommunerna enligt samstämmiga vittnesmiil nu nått en griins för vad som
är möjligt. För att en ytterligare expansion skall kunna ske. mäste extra
resurser tillskapas för tillfälliga åtgärder.
Regeringen har tidigare i höst genllmfört en rad [Hgärder för att minska
ungdomsarbetslösheten under vintern 1983. Bl. a. har regeringen beslutat
om en ökning med 2 000 intagningsplatser i gymnasieskolan för läsåret
1982/83 till en totalkostnad av 36 milj. kr. per budgetår. Merkostnaden för
innevarande budgetår uppgår till ca 14 milj. kr. p{1 anslaget för bidrag till
driften av gymnasieskolor. Därtill kommer kostnader iom det studiesociala
området. Det blir därmed möjligt att under innevarande lästlr göra en
vånerminsintagning på de flesta studieviigar i gymnasieskolan. Samma
I
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prioritering skall gälla som tidigare. dvs. i första hand skall kommunerna
söka anordna yrkesinriktad utbildning för de ungdomar som t. ex. sökt till
sådan men inte kommit in och nu befinner sig i eller hotas av sysslolöshet.
Regeringen bör anmäla beslutet om ökat antal intagningsplatser för
riksdagen.
Riksdagen har den 12 juni 1982 fattat beslut om s. k. yrkesinriktad
filialutbildning i gymnasieskolan (prop. 1981/82: 157. UbU 81/82: 36. rskr
81/82: 445). Enligt riksdagsbeslutet skulle den nya möjligheten få utnyttjas
fr. o. m. den I juli 1983. Med hänsyn till behovet av att redan dessförinnan
kunna vidta åtgärder för att motverka ungdomsarbetslöshet och att redan
nu kunna planera för sådana åtgärder har regeringen beslutat att yrkesinriktad filialutbildning skall kunna anordnas fr. o. m. den I januari 1983.
Detta bör anmälas för riksdagen.
F. n. behandlas av riksdagen en den 2 september 1982 beslutad proposition ( 1982/83: 12) om utökning av yrkesinriktad utbildning i gymnasieskolan på s. k. icke gymnasieorter. Även förslagen i denna proposition utgår
från att de nya möjligheterna skall få utnyttjas fr. o. m. den I juli 1983. Om
riksdagen bifaller propositionen bör enligt min mening det nya systemet
·kunna tillämpas redan fr. o. m. den 1 januari 1983. Regeringen bör för
riksdagen anmäla att regeringen. under förutsättning av bifall till propositionen. avser att besluta om sådan tidigareläggning.
Riksdagen har tidigare med utgångspunkt i en socialdemokratisk motion
(1980/81: 2192> beslutat om ett tillfälligt stim11/anshidrag till kommunerna
för varje nytillkommen elev på de för både stat och kommun kostnadskrävande utbildningarna inom industri och hantverk.
Stimulansbidraget utgår med i princip I 500 kr. per elev och omfattar
industri- och hantverksutbildningar inom inte bara gymnasieskolans "stora", grund skolanknutna ram utan efter en våren 1982 beslutad ändring
även dess "lilla" ram. dvs. specialkurser med särskilda krav på skolunderbyggnad. ålder eller praktik. Med utvidgningen till lilla ramen ges bl. a. en
stimulans att inrätta både kortare specialkurser för arbetslös ungdom och
kortare yrkesinriktade högre specialkurser som kan vara ett alternativ för
dem som redan hart. ex. en allmänt teoretisk gymnasieutbildning och inte
fått arbete eller plats i högre utbildning.
Det största hindret för mer yrkesutbildning är de för kommunerna höga
utrustnings- och lokalkostnaderna. På utrustningssidan har statsbidragen
nyligen höjts för vissa yrkesinriktade utbildningar. som bör komma i fråga i
första hand. I vissa fall utgår fullt statsbidrag. En annan förutsättning för
att kommunerna skall kunna öka sin yrkesutbildning snabbt och redan från
nästa års början är att de kan hyra lokaler för framför allt utbildningar inom
industri- och hantverkssektorn. En extraordinär satsning av det slag regeringen nu gör för att minska ungdomsarbetslösheten måste därför för att få
snabbt genomslag åtföljas av vissa tillfiilliga extraresurser till kommunerna
som bidrag till deras kostnader för lokaler.
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Enligt mina beriikningar skulle ett belopp p{1 72 000 kr. i genomsnitt
täcka 50 'J-i:, av en kommuns årliga hyreskostnader för en lokal för utbildning inom industri och hantverk. Om detta belopp skulle liiggas till det som
i dag lämnas för en nyinrättad klass med 16 ekver inom industri och
hantverk. dvs. 24000 kr.. skulle för var:je nytt 16-tal elever lämnas ett totalt
belopp av 96000 kr. per år. Detta skulle ge ett höjt stimulansbidrag p~i 6 000
kr. per nytillkommen elev inom industri och hantverk.
Främst mot bakgrund av vad kommunerna själva anfört som ett hinder
för utbyggnad av industri- och hantverksutbildningarna föreslår jag dätför
såvitt gäller budgetåret 1982/83 att stimulansbidraget för nyinrättade
platser inom gymnasieskolans industri- och hantverksutbildningar fr. o. m.
den 1 januari 1983 ökas till 6000 kr. per elev. Bidrag enligt de nya reglerna
bör lämnas för varje elev i sådan utbildning om minst 10 veckor. Bidraget
bör utgå i förhållande till utbildningens liingd. varvid utg{mgspunkten bör
vara 6000 kr. för utbildning som omfattar ett läsår. Bidraget bör utgå för
utbildningar som kommunerna anordnar genom beslut den 1 december
1982 eller senare (om beslut har fattats tidigare bör iildre regler gälla).
Utbildningarna bör som tidigare gälla industri- och hantverks yrken och
bör likaledes som hittills avse såväl stora som lilla ramen i gymnasieskolan. Bidraget om 6000 kr. bör i likhet med det nuvarande av kommunen
kunna användas för åtgärder som den finner lämpliga dvs. t. ex. för lokaler. utrustning eller utbildning av handledare i företag som tillhandahåller utbildningsplatser.
Jag räknar med att ett för budgetåret 1982/83 sålunda höjt bidragsbelopp
leder till ett ökat medelsbehov under detta budget<lr med 3 milj. kr. utöver
de medel som tidigare beräknats för stimulansbidrag för budgetåret 1982/
83.
Jag hemställer att regeringen
I. bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad jag anfört dels angående beslut om ökad intagning i gymnasieskolan med 2 000
platser vårterminen 1983. dels angående beslut om möjlighet att
redan fr. o. m. den I januari 1983 anordna yrkesinriktad filial utbildning i gymnasieskolan och att genomföra en utökning av
yrkesinriktad utbildning i gymnasieskolan på s. k. icke gymnasieorter.
2. föreslår riksdagen att godkänna vad jag har förordat om stimulansbidrag för budgetåret 1982/83.
3. föreslår riksdagen att till Bidrag till dr((ten al' 1;ym11a,1ieskolor på
tillägg~budget I till statsbudgeten för budgetåret 1982/83 under
nionde huvudtiteln anvisa ett förslagsanslag av 3 000000 kr.
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I. Vissa inom utbildningsdepartcmentets \'erksamhctsområdc ge-

mensamma ändamål
Andamålsenliga lokaltr iir en viktig resurs inom högskolan. Regeringens
investeringspolitik bör diirför tillämpas pft lokalförsörjningen för forskning
inom främst de tekniska och naturvetenskapliga områdena. liksom pil
lokaler för den forskning och utbildning i övrigt som iir av betydelse för
förnyelse av det svenska niiringslivet.

l I. Byggnadsarbetrn inom utbildningsdepartcmcntets verksamhetsområde.

Regeringen har den 21 oktober 1982 tagit i anspråk linansfullmakten \prnp.
1981/82: 150 bil. 2. FiU 1981/82: 40. rskr 1981/82: 393) för att tidigareliigga
utförnnde av nybyggnad i kv. Paradis. f. d. Tvätten. för universitetet i
Lund. l!töver detta bör nu ytterligare byggnadsobjekt ig{\ngsiittas för att ge
syssdsättningselfekt under far 19!.G. Samtliga hyggnadsohjekt iir högt
prioriterade friln forsknings- och uthildningssynpunkt. En samlad och detaljerad redovisning kommer jag att liimna i anslutning till budgetpropositionen 1983. Jag förordar diirför att följande nya och iindrade kostnadsramar förs upp i investeringsplanerna.
Hyggnadsobjekt

Kostnadsram
t I 000-tal kr. J

Stock/111/111
Om- 01.:h tillbyggnad for sektion kemi vid

tckni~ka

högskolan

5h 100

llibliotek vid karolinska institutet
Omhyggnad av naturhistoriska riksmuseet

i.I '.'.'Oll

10800

u,,,,_,,,/u
Om- 01.:h tillhyggnad för zoofysiologi och zoologi

12 200

Li11kii!'i11g
Tillbyggnad fiir datalogi
l\ybyggnad för temaforskning

'.'.'-1000 1
16000 1

Lund
Lokakr i"ör cxternfinansicrad fop;,kning

6000 1

U111cä
Fiilbt:1tion i Norrbyn
1

1-1700

Preliminär kostnadsram.

Den externfinansierade forskningen vid högskoleenheterna har ökat
kraftigt under 1970-talct. Detta har stiillt siirskilda krav pil lokalforsiir:iningen. Enligt vad jag har erfarit finns vid universitet i Lund långt framskridna
planer pa en utbyggnad av lokaler för externfinansierad forskning inom
ämnet fasta tillståndets fysik. Det aktuella projektet är en experimenthall.
som preliminiirt har kostnadsuppskattats till 6 milj. kr.
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Genom skilda beslut att ta i anspråk finansfullmakten för Byggnadsarbeten inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde har anslaget tillförts resurser utöver de som beslutats av riksdagen vid behandling av
budgetpropositionen 1982. De förslag till nya och ändrade kostnadsramar
som jag förordat bör därför enligt min beriikning kunna rymmas inom
nuvarande anslag.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att bemyndiga regeringen att besluta om BYRRtwdsarheten inom
uthildnin>:sdepartementets 1·erksamhetsområde inom de kostnadsramar som jag har förordat.

I 2. Inredning och utrustning av lokaler vid högskoleenheterna m. m. Regeringen har genom beslut tidigare denna dag anvisat ytterligare 8 milj. kr. till
vissa högskoleenheter som s. k. täckningsbidrag för ökade lönekostnader
under budgetåret 1981/82 till följd av centralt slutna avtal som ej kunnat
beaktas i budgetarbetet inför nämnda budgetår. En skillnad föreligger
mellan de totalt anvisade täckningsbidragen och den medelstilldelning
myndigheterna begärt. Det är i detta läge motiverat att nu företa en
särskild engångssatsning av resurser inom ett område som är angeläget när
det gäller att höja den grundläggande högskoleutbildningens kvalitet. Jag
förordar därför en förstärkning av resurserna för· utrustning inom de tekniska och naturvetenskapliga utbildningarna liksom för datautbildning
inom samtliga sektorer. Den under detta reservationsanslag uppförda kostnadsramen Till universitets- och högskoleämbetets disposition (budgetåret
1982/83) bör räknas upp med 20 milj. kr. till sammanlagt 110 milj. kr. Med
hänvisning till vad jag har anfört bör följande ändring av kostnadsramen
föras upp i utrustningsplanen (I 000-tal kr. l
Utrustningsobjekt
Till universitets- och högskoleämbetets disposition !budgetåret 198~/831

Förordad ilndring
av tidigare ram

ram

Knstnads-

+20000

110000

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att bemyndiga regeringen att besluta om anskaffning av utrustning
inom den kostnadsram till universitets- ·och högskoleämbetets
disposition som jag har förordat.

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1982
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ÅTGARDER INOM ARBETSMARKNADSDEPARTEMENTETS
VERKSAMHETSOMRÅDE

Inledning
Arbctslö~heten ökade snabbt under [1r 1981. Samtidigt sjönk den totala
sysselsiittningcn. Under loppet av de tre första kv'artalen år 1982 har en

ytterligare försämring skett av arbetsmarknadsläget, en utveckling som
varit särskilt accentuerad de senaste månaderna. Arbetslösheten låg under
augusti och september månader i {1r på en nivä väsentligt högre än som
uppmätts under de drygt tvä decennier som jämförbara miitningar utförts. I
september månad var enligt arbetskraftsumlersökningarna 176000 personer arbetslösa. vilket motsvarar 4 f.'.·f. av arbetskraften. Ökningen från september månad förra året av antalet arbetslösa uppg{ir till 42 000. Bland
kvinnor var arbetslösheten 4,5':C och bland miin 3.6%-. Högst var arbetslösheten bland ungdom:1r och framför allt tonåringar. Av dem som tillhörde arbetskraften var mer än var femte kvinna i aldern 16 - 19 ftr arbetslös i
september. I takt med det försiimrade arbetsmarknadsläget har svårigheterna för de redan tidigare utsatta grupperna handikappade och invandrare
ytterligare ökat.
Mellan tredje kvartalen år 1981 och är 1982 sjönk antalet sysselsatta med
13 000 personer. och mellan september mänader 1981 och 1982 med 23 000.
Minskningen av sysselsättningen de senaste månaderna har varit koncentrerad till ungdom~grupperna. således de grupper som redan tidigare hade
den högsta arbetslösheten. Antalet sysselsatta inom industrin var under
tredje kvartalet 36000 färre än året före. och närmare 80000 färre än år
1980. Sysselsättningsutvccklingen inom den offentliga sektorn var oförändrat svag. och ökningen med 16000 personer sedan tredje kvartalet förra
året får ses mot bakgrund av ökade arbetsmarknadspolitiska insatser.
Efterfrågan på arbetskraft är utomordentligt låg. Under september mal
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nad nyanmäldes _rrnoo platser. vilket innehär en minskning med urygt
30 Gi från genomsnittet de senaste {tren. Omkring tvii tredjedelar av de
nyanmiilda platserna avsåg mer varaktiga anställningar. Vid utgangen av
september mänad kvarstod blott 12 000 leuiga platser vid arbetsförmedlingen. Två år tidigare var antalet 34000.
Mot bakgrund av att andelen långtiusarbetslösa unuer senare ~ir ökat
markant har arbetsmarknadsstyrelsen (AMSJ unuer innevarande höst i
sina riktlinjer för länsarbetsnämndernas verksamhet föreskrivit intcnsilierade arbetsförmedlingsinsatscr för långtidsarbetslösa. En följd av att antalet längtidsarbetslösa ökat har blivit att allt ller utförsäkras fr{111 arbetslöshetskassorna. För innevarande iir riiknar AMS med en ökning med 50 75 r;'( av antalet utförsiikrade jiimfört med i"ir 1981. I fri\ga om Jet kontanta
arbetsmarknadsstödet (KAS) var antalet utförsiikrade under firets första
åtta månader 36(:.;. högre än under motsvarande period år 1981. Denna
utveckling iir ur mfinga synpunkter alarmerande i synnerhet som utförsäkringen alltmer drabbar människor i yngre äldrar.
Den väntade uppgången i industrikonjunkturen har förskjutits framiit i
tiden. Osiikerheten om när en mer pföaglig konjunkturförbättring kommer
att intriiffa är alltjiimt stor. Under de senaste mtmaderna har för vissa
industribranscher. främst järn- och sti11industrin samt massa- och pappersindustrin. skett en försiimring som varit kraftigare iin vad som förutst1gs i
början av sommaren. Konjunkturbarometerundersökningen i septemher
visar att kapacitetsutnyttjandet i industrin har minskat ytterligare. Endast
22 r;-;. av industiföretagen uppgav i septemer att de utnyttjade hela kapaciteten. Uinsarhetsniimndernas senaste kvartalsprognoser bekräftar bedömningen all uppgängen i industrikonjunklllren kommer att dröja ytterligare.
En ökad efterfrågan på arhetskraft bedöms f.n. kunna intriilTa tidigast
under andra halv<iret 1983, Enligt konjunkturbarometern förutser företagen en fortsatt minskning av antalet anställda. s{1väl arhetare som tjänstemän. under vttren niista ;\r d. v .s. s(1 l~lngt som undersökningens uppgifter
sträcker sig. Vart ljLirde företag förutser risk för driftinskränkningar under
vinterhalvfiret 1982-83. Den förskjutning i tidsperspektivet för konjunkturuppgången som skett kan för många av dessa företag leda till ytterligare
permitteringar och uppsägningar. Under den senaste tremiinadersperioden
har 12 000 personer vars Iah om uppsägning. För niirvarande finns hos
länsarbetsniimnderna inneliggande varsel om uppsiigningar som berör niira
24 000 personer. Fram till årsskiftet beriiknas uppsägnings varsel som omfattar 13 500 personer komma att verkställas.
Mot denna bakgrund har AMS i skrivelse den 8 oktober 1982 till regeringen kommit in med förslag till förstiirkta arhetsmarknadspolitiska insatser under budgetåret 1982/83.
Redan tidigt under hösten rapporterades frän olika håll i landet att
medlen för ungdomsplatser inte var tillriickliga. Dåvarande regeringen
uppdrog därför i augusti 1982 till skolöverstyrelsen (SÖJ att undersöka
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behovet av yttt:rligare medel för ungdomsplatser. SÖ har mot bakgrund
hiirav i skrivt:lse den 16 september 1982 hemställt om ytterligare 90 milj. kr
för ungdomsplatser under budgctärct 1982/83.
I nuvarande liigc niir det saknas alternativ som snabbt kan fri genomslag
pti arbetsmarknaden är det nödviindigt att öka de arbetsmarknadspolitiska
insatserna och sä längt det iir möjligt utnyttja de arbetsmarknadspolitiska
medlen for att begränsa arbetslösheten. Fördelen med selektiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder iir att de kan riktas mot delarbctsmarknadci·
med den högsta arbetslösheten. samt att det iir möjligt att reglera <llgiirdernas omfattning och lokalisering i tiden. Åtgiirderna har S<tledes en snabb
och direkt effekt på sysselsättning och arbetslöshet.
Regeringen har i slutet av oktober i år presenterat cll arbetsmarknadspolitiskt ätgiirdsprogram fiir att bcgriinsa arbetslösheten under hösten och
vintern. Jag kommer nu att redovisa dessa olika

~ltgiirdcr

och i förekom-

mande fall förorda att regeringen hos riksdagen hcmstiillcr om medel
hii1för.

B I. ArhetsmarknadsserYice
I skrivelse den 20 augusti 1982 hemställde AMS om 20 milj. kr. för
tillfällig personalförstärkning av arbetsförmedlingen under innevarande
budget[ir. Dävarande regeringen medgav den 9 september 1981 ett iiverskridande av liinemedlen med 5 milj. kr. Ifr<'1gavarandc mcdelsfiirstiirkning
motsvarar ca 60 arbetsförmedlare under iitta miinader. I skrivelse den 8
oktober 1982 har AMS iltcrkommit till regeringen och bcgiirt ytterligare 15
milj. kr. för en snabb personalförstiirkning av arbetsförmedlingen under
budgeti\rct. Detta belopp motsvarar ca 215 arbetsförmedlare under sju
m<'1nadcr.
Antalet arbctsökandc som har viint sig till arbetsförmedlingen under
första halv{trct i är har ökat med i genomsnitt 25 r,:; jiimfiirt med motsvarande period förra ärct. För storstadsliincn ligger procentantalet pil runt 30 '>;.,
Under st:ptembcr månad i i1r var antalet arbetsöbnde som viinde sig till
arbetsförmedlingen ca 350000 mot normalt lite drygt 200000. Vidare har
antalet personer som uppbiir KAS ökat med 22 ci· om man jämför maj 1981
med maj 1982. Allt detta har inneburit stora påfrestningar för personalen
pil arbctsfö1'mcdlingen.
Resurser till arbetsförmedlingen ger biittrc och ökade möjligheter för de
arbetsökande att fa arbete och företag att fa arbetskraft. Regeringen har
(Järfor genom beslut den 28 oktober 1982 medgett att A MS för överskrida
innevarande budget~!rs löncmcdcl med ytterligare 15 milj. kr. för att tillfiilligt under budgeti!ret försWrka arbetsförmedlingen med ytterligare pcrsl>nal. Detta inncbiir sammantaget en personalförstärkning under hudgct<irct
om ca 275 personer eller ca I person pt:r arbetsförmedling.
Den stora tillströmningen av arbetssökande till arbetsförmedlingarna gör
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att arbetsförmedlarna inte kan ge varje sökande individuell service. Den
regionala ADB-framställda platslistan blir då en viktig förutsiittning för
sjiilvscrvit:e och information för de arbetsökande. AMS har Jiirför mot
denna bakgrund hemstiillt om medel för att kunna ge ut en fullstiindig
platslista varje dag i storstadslänen <Stockholm. Göteborg och Malmö).
Kostnaden härför uppgår till 6.3 milj. kr. för halvt budgetår. 1 andra hand
har AMS hemställt om motsvarande förändring för hela landet utom de
fyra nordligaste liinen. Kostnaden härför uppgår till 12.2 milj. kr. för halvt
budgetitr. Besparingar i framstiillningen av platslistan har gjorts under de
senaste [\ren. Denna besparing har inneburit att platslistan - från att ha
kommit ut med en fullstiindig lista fem dagar per vecka sedan januari
m<lnad i är kommer ut med en fullsWndig lista och fyra kompletteringslistor
per vecka. De kostnadsbcsparingar i platslistframstiillningen som har
gjorts har i det nuvarande arbetsmarknadsläget kommit att innebiira ett
betydande merarbete för arbetsförmedlarna och de arbetsökande genom
att de milste söka i olika listor för att fä aktuell information om lediga
platser. Terminalsystemet är ännu inte så utbyggt att det kan ersiitta
platslistan. Regeringen har därför i beslut den 21oktober1982 medgett att
AMS rår överskrida anvisade medel för framställning av den ADB-framstiillda platslistan med 2.4 milj. kr. under innevarande budgeti1r för att
förbiittra platslistan i storstadsliinen.

B 2. Arhetsmarknadsutbildning

AMS har for budgetf\ret 1982/83 över anslagen B 2. Arbetsmarknadsutbildning och 13 3. Bidrag till arbetslöshetsersättning och uibildningsbidrag
anvisats medel för 110000 deltagare i arbetsmarknadsutbildning. Den d{1varande regeringen har vidare mot bakgrund av det försvagade arbehmarknadshiget givit AMS möjlighet att planera för 3 000 fler deltagare per
månad under hösten 1982 iin under våren 1983.
I skrivelse den 8 oktober 1982 har AMS hemstiillt om att planeringsramen för de olika formerna av arbetsmarknadsutbildning under budget{iret
1982/83 för höjas till 125 000 deltagare. AMS gör den bedömningen att det
iiven under första halvåret 1983 kommer att krävas en fortsatt hög utbildningsvolym. Största delen av denna ökning förutsiitter AMS skall kunna
ske genom en utökning av utbildning i företag vid risk för permittering eller
uppsiigning. AMS som för hudget~iret 1982/83 har tilldelats medel för ca
6000 deltagare i olika former av arbetsmarknadsutbildning i företag har nu
räknat med ett behov om ca 17 000 deltagare. varav ca I) 000 i utbildning
vid risk för permittering eller uppsägning. För denna utökning har AMS
beräknat ett medelsbehov om 80 milj. kr.
A\1S har i tidigare framställningar understrukit att det nuvarande utbildningsstödct vid permitterings- eller uppsägningshot är för Higt och diirmed
inte utgör ett tillriickligt attraktivt alternativ för att förhindra personalin-
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skränkningar. AMS har därför nu upprepat sitt tidigare yrkande öm en
höjning av bidraget friln 20 kr. till 35 kr. per timme oeh föresl{tr vidare att
stöd skall lämnas ocksft under de första 40 timmarna av utbildningen. AMS
menar att det förhöjda bidraget kan begränsas till tillverkningsindustrin diir
varslen om permitteringar och uppsiigningar har stor omfattning. Vidare
har AMS riiknat med all en höjning till 35 kr. per timme kommer att
medföra en ytterligare volymökning om ca 5 000 personer till totalt 18 000
deltagare i denna utbildningsform. Kostnaderna för höjningen av bidraget
har AMS beräknat till 55 milj. kr. För den beriiknade volymökningen har
AMS uppskattat kostnaderna till 50 milj. kr.
Riksdagen har vid två tillfällen under det föregf1ende riksmötet I AU
1981/lC:I och AU 1981/82:2) uttalat sig för en höjning av den s.k. 20-kronan.
Jag vill nu för riksdagens kännedom meddela all regeringen genom
beslut den 21 oktober 1982 har iindrat förordningen ( 1981 :541) om bidrag
till arbetsmarknadsutbildning i företag m. m. pii sil sätt att bidrag för
utbildning niir det finns påtaglig risk för permittering eller uppsägning av
arbetstagare rär lämnas med 35 kr. per timme. Denna höjning har i överensstiimmelse med AMS uppfattning begriinsats till utbildning inom tillverkningsindustrin. Jag är emellertid inte beredd att tillstyrka att bidrag fftr
utgå för de 40 första timmarna av utbildningen. Jag har mot bakgrund
härav för egen del bcriiknat utgifterna till 170 milj. kr. Detta belopp
inkluderar även merkostnader till följd av volymökningen. Jag vill i delta
sammanhang oeksä anmiila att jag avser att återkomma till regeringen
angf1ende en översyn av reglerna om permillcring.
För att vidare möjliggöra en snabb utökning av utbildningen i företag och
av arbetsmarknadsutbildningen totalt sett har regeringen genom beslut den

21 oktober 1982 föreskrivit all AMS för innevarande budgetår får planen\
för en omfattning motsvarande 125 000 deltagare. För att finansiera denna
ökade planeringsram har regeringen genom beslut sainma dag givit AMS
möjlighet att disponera den för budgetfaet 1982/83 ingående reservationen
om 295 milj. kr. Dessa medel skall dock i första hand liicka kvarvarande
utgifter från budgctilret 1981 /82 om ca 173 milj. kr. samt det yllerligare
medelsbehov för redan planerad arhetsmarknadsutbildning som AMS anmält i sin skrivelse den 8 oktober 1982 och bedömer som nödvändig att
genomföra.
Diirutöver har AMS hemställt nm 30 milj. kr. för en försöks verksamhet
under innevarande budgetår inom bristyrkesutbildningens ram som gäller
fortbildning av anställda inom verkstadsindustrin till kvalilicerat yrkesarbete. Syftet med försöksverksamheten iir all förebygga s{1dana flaskhalsproblem som kan orsakas av brist pa yrkesarbetare i en konjunkturuppgang. Förhandlingar om denna försöks verksamhet har pågfrtt mellan AMS
och parterna inom verkstadsindustrin under v{iren J 982. Inom ramen för
denna satsning behöver kapi1citeten inom arbetsmarknadsutbildningen ut:
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ökas genom köp av utbildning i företag. Jag anser diiri'ör i likhet med AMS
att denna försöksverksamhet bör genomföras och all AMS crh<'iller bcgiirda medd hiirför. För att inte fördröja denna satsning p.g.a. medelsbrist
för den av SÖ anordnat!e arbetsmarkm1dsutbildningen har AMS genom
beslut den 16 okwber 1982 givits möjlighet att inom ramen för under
budgetåret 1982/83 anslagna medel överföra ytterligare högst 30 milj. kr.
till SÖ.
Jag vill i detta sammanhang ock.sil erinra om de pägäende förhandlingarna mellan arbetsmarknadens parter om ett system med utbildning av redan
anstiillda och anställning av ungdomar som ersättare.
Jag har i propositionen om upphävande av beslutet om karensdagar
m.m. anmält att jag senare kommer att föresli1 regeringen att utbi\dningshidragen anpassas till utgående ersiittning vid arbetslöshet. Jag har diirvid
även beräknat medel för det ytterligare behovet av utbildningsbidrag under
budgetåret 1982/83.
Jag hemställer att regeringen föresl{1r riksdagen
att till Arhetsnwrknad.rnthildning på tilliiggsbudget I till statsbudgeten för budget{tret 1982/83 under tolfte huvudtiteln anvisa ett
reservationsanslag av 200000000 kr.

B 4. Syssclsättningsskapande åtgärder
AMS har i skrivelse den 8 oktober redovisat ett behov av statliga
tidigareliiggningar av byggnads- och anliiggningsarbeten för ca I 000 milj.
kr. Jag vill för riksdagen ge till kiinna att regeringen, med utnyttjande av
den av riksdagen beviljade finansfullmakten (prop. 1981/82: 150 bil. 2. FiU
1981/82:40. rskr 1981/82:393). genom beslut den 21 oktober I9!C tidigarelagt statliga investeringsprojekt för ca I 017 milj. kr. i syfte att undvikn en
fortsatt försämring pil byggarbetsmarknaden. Projekten iir utvalda s~i att de
i allra nesta fall ger en omedelbar sysselsiittningseffckt. En fördelning av
projekten har också gjorts så att de sysselstittningsmiissigt svagast..:: regionerna har prioriterats. Därvid har Norrbottens liin siirskilt beaktats och
länet har tilldelats drygt 183 milj. kr. av det totala beloppet för byggnadsoch anläggningsarbeten. Bl.a. har medel beviljats för en ny

pa~sagernrter

minal vid Ka\lax flygfält i Luldt.
I statsbudgeten för budgetäret 1982/83 har under ifrilgavarande anslag 60
milj. kr. anvisats för bidrag till ungdomsplatscr. Medclsbehovet kunde
endast preliminärt beräknas vilket också anmiildes för riksdagen. Genom
riksdagens beslut med anledning av prop. 1981/82: 150 bil. 4 (AU
1981/82:28. rskr 1981/82:392) har ansvaret för verksamheten med ungdomsplatser fr.o.m. den I juli 1982 förts över till skolan som ett led i dess
uppföljande verksamhet för ungdomar upp till 18 år. AMS. som disponerar
anslaget i fråga. har därför genom regeringens beslut den 17 juni 1982
betalat ut dessa medel till SÖ efter rekvisition. SÖ har diircfter förLklat
medlen till kommunerna.
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I skrivelse den 16 september I9fC har SÖ hemställt om ytterligare 90
milj. kr. för bidrag till ungdomsplatser under budgetåret 1982/83.
Med hiinsyn till den i september manad i ar stigande arbetslösheten
bland ungdomar i berörd ålder. har regeringen den 21 oktober 1982 för att
snabbt stiilla medel till kommunernas förfogande för denna verksamhet.
med stöd av tidigare nämnd finansfullmakt beslutat om ytterligare 90 milj.
kr. för ungdomsplatser. Jag riiknar med all des_sa medel och tidigare
anvisade medel om 60 milj. kr. skall liicka medelsbehovct under innevarande budgetfar.
Det är vidare regeringens ambition alt aila 17-åringar som inte kan
beredas utbildning eller arbete skall kunna erbjudas en ungdomsplats. Jag
förutsätter således alt SÖ även i fortsiillningen noga följer sysselsättningsutvecklingen för ungdomar under 18 fir och i god tid anmäler för regeringen
om ytterligare medel krävs för all täcka behovet av ungdomsplatser.
Jag har vidare inhämtat all statsritdet och chefen för utbildningsdepartementet avser att i samband med budgetpropositionen återkomma till de
olika fatgärderna inom det kommunala uppföljningsansvaret.
Jag vill i detta sammanhang också nämna all jag denna dag i propositionen om upphiivande av beslutet om karensdagar m.m. förordar att den
nedre åldersgriinsen för att erhålla kontant arbetsmarknadsstöd (KAS) bör
höjas från 16 till 18 år.
Niir det gäller kommunala aktiviteter för arbetslös ungdom har regeringen genom beslut den 21 oktober 1982 med ändring av den förra regeringens
beslut fördelat totalt 100 milj. kr. p{i samtliga kommuner. Dessa medel
skall anviindas till att mildra effekten av arbetslöshet bland ungdom och då
i första hand stödja dem som är i störst behov av samhiillcligt stöd av detta
slag. Vissa kommuner har i delta syfte tillhandahållit medel för att skapa
ungdomsplatser i sådana fall diir statsbidrag inte utgår. t.ex. för 16-åringar
som inte kommer alt uppnå 17 ttr under det {ir som anställningen kommer
till ständ. Även om det hiir inte rör sig om beredskapsarbete i formell
mening. torde såsom framgilr av prop. 1981/82:71 (s. 120! det inte föreligga
något hinder r~10t att anställningsavtal om si"tdana ungdomsplatser ingås för
viss bestämd tid eller tills vidare dock längst till viss tidpunkt.
Reredskapsarhc ten
AMS disponerar för innevarande budgetar 3 158.5 milj. kr. till beredskapsarbeten. I beloppet ingår 240 milj. kr. som regeringen genom beslut
den 26 augusti 1982 beviljat AMS genom utnyttjande av finansfullmakten .
Den förra regeringen uppdrog vidare åt AMS alt under andra halvåret 1982
öka sysselsättningen i beredskapsarbeten till en nivå 40C:7r· över den sysselsättning som uppnåddes under motsvarande period 1981. Vidare skulle
andelen investeringsarheten under budgetåret 1982/83 ökas från 13 ','{ till
20 ';'(enligt regeringens direktiv.
AMS har vidare hemställt om ytterligare medel för beredskapsarbeten.
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!\Ju tillgängliga medel skulle enligt AMS rikka för 6.3 milj. dagsverken. För
att AMS under våren 1983 skall kunna komrenseras för den ovan niimnda
volymökningen under innevarande höst och samtidigt uppnt1 den maximalt
möjliga sysselsättningsnivt1 som administrativt kan klaras kommer en total
sysselsättningsnivå rå 9.6 milj. dagsverken all erfordras. Antalet sysselsatta i hcredskapsarheten skulle diirmed enligt A\1S i decemhcr kunna
höjas till 60000 och under första kvartalet 1983 uppgi1 till 65000 pcrsöner.
För att uppnå niimnda syssclsättningsvolym erfordras diirför enligt AMS
ett anslag om 4 800 milj. kr.
Jag delar AMS uppfattning att maximala resurser bör avsättas för beredskapsarbeten för att kompensera den extremt l{iga efterfrr\gan pä arhetskraft. För alt uppnit crfiHderlig sysselsiittningsnivi[ föresl~tr jag diirför all
AMS tilldelas ytterligare I 650 milj. kr. för beredskapsarbeten.

/11d11strihcst iilIni nga r
För innevarande budgctt1r disponerar AMS 60 milj. kr. för rådrumsbeställningar. Med hänsyn till de akuta svårigheter som m{mga företag befinner sig i kommer dessa medel att förhrukas under äret. Den omständighet
att konjunkturuppgängcn inom industrin har vtisentligt skjutits fram i tiden. gör att det enligt AMS i skrivelse elen 8 oktober 1982 finns skäl att
pröva även en mer allmiin. bransch vis tidigareläggning av statliga industribeställningar. Under iiren 1976- 1978 tidigarelades statliga och kommunala
bestiillningar för ett belopp av i genomsnitt 400 milj. kr. per lir. vilket i
nuvarande penningvärde svarar mot ca 700 milj. kr. Den senaste statliga
investeringsrescrven omfattar varor för en sammanlagd kostnad av ca 700
milj. kr. AMS gör den bedömningen att det skulle vara möjligt all pfr
relativt kort sikt tidigarelägga statliga bcsUllningar för 300 milj. kr. samt
kommunala tidigareliiggningar till samma viirdcn och med en statlil,! subvention om 20 <;:~. av kostnaderna hiirför. För egen del anser jag att endast
statliga industribeställningar bör komma till st{md och förordar att siidana
statliga industribestiillningar för läggas ut för 300 milj. kr.
Med hänvisning till vad jag nu anfört hcrnstiiller jag att regeringen
föreslår riksdagen
att till Syssdsiitt11i11gsskapa11de årgiirdcr på tilläggsbudl,!et I till
statsbudgeten för budget[lret 1982/83 under tolft..: huvudtiteln anvisa ett rcservationsanslag av 1950000000 kr.

C 3. Särskilda åtgärder för arbetsanpassning o~h sysselsättning
AMS har i skrivelse den 8 oktohcr 1982 hemstiillt om att yttc~ligare 350
milj. kr. skall anvisas reservationsanslaget C 3. Särskilda åtgl\rdcr för
arbetsanpassning och sysselsiittning. delprogrammet Anstallning med lönehidrag. Enligt AMS var 34 600 personer anställda med lönebidrag vid
utgången av budgetåret 1981/82. Utgifterna under budgetåret upp!,!iek till
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I 708 milj. kr. De I 527 milj. kr. som har anvisats för budgetåret 1982/83 iir
alltså otillräckliga redan vid denna sysselsiittningsnivå. framhåller AMS.
Enligt styrelsens bedömning väntas dessutom behovet av lönebidragsplatser fortsätta att stiga under budgetåret 1982/83.
Jag delar AMS uppfattning att ytterligare medel mitste tillföras anslaget.
Jag avser därför att föreslä regeringen att ge AMS mi::dgivande att använda
60 milj. kr. av reservationsmt:del för att bestrida utgifkr för ddprogramet
under budgetåret 1982/83. Diirutöver bör ytterligare 290 milj. kr. tillröras
anslaget.
Med hänvisning till vad som nu har anförts hemställer jag att regeringen
föreslår riksdagen
att till Särskilda ätt:iirder .fi"ir arhet.rnnpas.rning och syssdsiitt11i11g
på tilläggsbudget I till statsbudgeten för budgetårt:t 1982/83 under
tolfte huvudtiteln anvisa ett reservationsanslag av 290000000 kr.
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BOSTADSDEPARTEMENTET

Utdrag
PROTOKOLL
vid regeringssammanträde
1982-11-04

Föredragande: statsrådet Gustafsson
Anmälan till proposition om vissa ekonomisk-politiska åtgärder m. m.

ÅTGÄRDER INOM BOSTADSDEPARTEMENTETS
VERKSAMHETSOMRÅDE

Bostadsförsörjning m. m.
Inledning
De åtgärder inom bostadsdepartementets verksamhetsområde, som ingår i det samlade åtgärdsprogram som presenteras av regeringen och som
jag här skall redogöra närmare för. syftar till att öka sysselsättningen inom
bostadsbyggnadssektorn och samtidigt förbättra betingelserna för bostadsförsörjningen. såväl nybyggandet som ombyggnadsverksamheten, energisparandet och underhållet av bostäder. Enligt min mening är det i dagens
ekbnomiska situation viktigt att utnyttja den kapacitet som finns ledig
inom byggsektorn till att göra sådana investeringar som är långsiktigt
nödvändiga. sett ur ett bostadspolitiskt och samhällsekonomiskt perspektiv. Detta är riktmärket för de förslag som jag i det följande kommer att
lägga.
Boscadsmarknaden uppvisar i dag en splittrad bild. På vissa orter finns
det risk för eller har redan uppstått en bostadsbrist. På andra är ett
överskott av bostäder det dominerande problemet för såväl fastighetsägare
som kommuner. På det största antalet orter är dock bostadsmarknaden
rdativt balanserad. Också på dessa orter behöver emellertid i ett längre
perspektiv insatser göras för att anpassa bostadsutbudet till konsumenternas behov. Med hänsyn till den splittrade bilden är det nödvändigt att
arbeta med selektiva åtgärder. anpassade till förhållandena inom de olika
lokala bostadsmarknaderna. Mina förslag i det följande har utformats i
syfte att tillgodose detta krav.
Genom tillfälliga hyresrabatter bör omhyggnadsverksamheten stimuleras över hela landet. Eftersom ombyggandet i regel är förenat med samt
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rnanslagning av små lägenheter till större, uppstår genom en ökad ombyggnadsverksamhet också ett behov av nytillskott av lägenheter.
Även nybyggnadsverksamhelen hör stimuleras genom hyresrabatter.
Dessa bör dock differentieras på ett sådant sätt att de är högst i orter som
har bostadshrist eller där risken för bostadsbrist är akut och behovet av att
bygga nya bostäder följaktligen är starkt. På orter med en balanserad
bostadsmarknad bör hyresrabatterna vara lägre. På orter. där outhyrda
lägenheter är det dominerande problemet inom bostadsförsörjningen. slutligen. bör enligt min mening en nybyggnadsverksamhet över huvud taget
inte stimuleras med ytterligare statliga medel. I förtätningsområden bör
dock i undantagsfall nybebyggelse kunna ske med stöd av hyresrabatter
också på sådana orter.
För att. på orter där bostadsbyggandct bör öka. undanröja den tveksamhet som finns att sätta igång nya projekt, anser jag att staten bör lämna
garantier mot eventuella hyrcsförluster under en övergångstid.
Även investeringarna i boendemiljöförbättrande åtgärder behöver öka.
Jag kommer därför att föreslå både vissa regeländringar vad gäller stödet
till sådana åtgärder och en vidgning av medelsramen för innevarande
budgetår.
För åtgärder i bostadsområden med stor andel outhyrda lägenheter bör
ett särskilt statligt stöd lämnas. Åtgärderna bör syfta till att ändra de
fysiska och sociala förhållandena i dessa områden. Jag kommer att föreslå
att 75 milj. kr. avdelas för detta ändamål.
Jag vill anmäla att särskilda lån för underhåll under år 1983 kommer att
ställas till förfogande på kreditmarknadcn. Dessa nya lån ger bostadsföretagen möjligheter att. utan att det nämnvärt påverkar hyrorna. vidta underhållsåtgärder vid en tidpunkt som från koslnadssynpunki kan bedömas
vara gynnsam med hänsyn till att ledig kapacitet finns att tillgå inom
byggsektorn. Jag kommer att föreslå att underhållslånen för de allmännyttiga företagen förenas med vissa räntesubventioner.
Ökade insatser krävs pä sikt för att mälcn för energihushftllningcn i
byggnader skall kunna infrias. Fastighetsägare bör stimuleras att redan nu
utföra sådana arbeten som ger mer väsentliga effekter för sysselsättningen.
Ett tillfälligt bidrag bör därför införas för arbeten som avser en förbättrad
värmeisolering. Därigenom ökar också möjligheterna att komma till rätta
med en del av de byggnadstekniska brister som nu påkallar snabba åtgärder.
Som chefen för ekonomi- och budgetdepartementet redan har framhållit
måste de reformer som föreslås i huvudsak finansieras genom omfördelningar inom det verksamhetsområde som de avser. Jag redovisar förslag
ocksft om budgetförstärkningar i det följande. Den största intäkten för
staten erhålls genom att en hyreshusavgift införs för vissa fastigheter. Jag
kommer också att föreslå att högre krav än f. n. ställs på rationalisering
inom bostadsbyggnadssektorn. Detta minskar statens utgifter för bostadslän och räntebidrag.
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(I) Temporära hyresrabatter. Av hänsyn till sysselsättningsläget i byggbranschen och till behovet av en tillräcklig p'.oduktion av bostäder friimst i
bristorterna är det angeläget att minska bostadskostnaderna i nybyggda
fastigheter. Också när det giiller att anpassa bostadsbestfrndet till behovet
på olika orter är de höga hoendekostnaderna efter ombyggnaden ett hinder
som leder till en lägre efterrrågan. För att komma till rätta med dessa
problem bör ett system med temporära s. k. hyresrabatter införas vid nyoch ombyggnad av ltigenheter i hyres- och bostadsrättshus.
Med hyresrabatter avser jag särskilda statsbidrag till ny- och ombyggda
lägenheter. De skall under en övergångstid minska boendekostnaderna för
de aktuella lägenheterna och göra det ekonomiskt möjligt för hushåll att
efterfråga bostäder som b~hövs i ett långsiktigt bostadspolitiskt perspektiv.
Jag förordar därför att ett system med hyresrabatter för hyres- och
bostadsrättshus SO!ll tjppförs eller byggs om med stöd av bostadslån nu
införs. Systemet hör 111ecJ hänsyn till syftet med rabatten omfatta hus där
ny- eller orribyggnac,len påbörjas under åren 1983-1984 . .Ägare av sadana
hus bör som grund för en rabattering tillförsiikras ett årligt statligt bidrag
som trappas m;r med en femtedel per år.
Storleken på hyresrabatten hör bestämmas p{t grundval av ett fastsWllt
belopp per m 2 primär bruksarea för bostäder i huset. För att hindra att
bidragsgivningen blir särskilt fördelaktig för hus med stora lägenheti:r och
stora ytor bör dessvtom gälla att hyre"srabatten beräknas på ett maximalt
antal m2 per läg~l')het. Jag förordar en maximal hyresrabatt om 60 kr. per
m 2 primär bruksarea för bostäder i huset och en maximal yta per lägenhet.
Den maximala ytan bör vara 65 m 2 primär bruksarea för bostadsHigenheter
om två rurn och kök. 80 m 2 för trerums-. 100 m 2 för fyrarums- och 120 m 2
för femrurnsl~genheter eller större. Reducering av dessa ytor bör göras vid
s. k, ha,lvrum. De föreslagna maximiytorna motsvarar de genomsnittliga
ytorna i 1981 års prq~luktion för olika lägenhetstyper. Jag har också tagit
hänsyn till vad som arises vara normal yta i en välplanerad och funktionell
lägenhet. Jag vill för tydlighets skull tillägga att större ytor inte utgör något
hinder för bostadslån. Det är alltså möjligt att bygga lägenheter med större
ytor iin de angivna. Ytor över de angivna bör emellertid inte föranleda
någon hyrcsrabatt. Hyresrabattens storlek bör differentieras också på
andra sätt.
Till att börja med bör gälla att rabatt med maximalt 60 kr./m~ endast
lämnas om byggnadsarbeti:na påhö1:ias under år 1983. Till frågan om retroaktiv tillämpning i vissa fall återkommer jag strax. I fall där byggnadsarbetena påbörjas under år 1984 bör det maximala bidraget vara liigre.
nämligen 45 kr./m 2 •
I fråga om nyhyggda lägenheter bör vidare systemet med hyresrabatter
utformas så att den största stimulanseffekten uppnås i.orter där det finns
bostadsbrist eller där sådan brist hotar att uppstå. Endast i sådana orter
t I Riksdag('// /9{<:!/83. I sam/. Nr 511. Bila;:a 5
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bör nybyggen ges rabatter med maximalt belopp, dvs. 60. resp. 45 kr./m~
beroende på tidpunkten för påbörjandet. För nybyggen i orter med balans
på bostads marknaden bör bidraget vara lägre. Jag fÖreslår att de angivna
maximibeloppen i dessa fall sänks till hälften. I övriga orter. dvs. orter med
ett stort överskott på bostäder. bör hyresrabatter för nybyggnad inte
lämnas. Den närmare definitionen av dessa orter behandlar jag i det följande.
Systemet med hyrcsrabatter bör i allt väsentligt tillämpas pf1 samma sätt
vid nybyggnad i cxploateringsområde och i områden med samlad äldre
bebyggelse, i det följande kallad kompletterings- och fi"irtiitningshehyg1-:else. Det innebär att ett lägre belopp för byggande i orter med balans på
bostadsmarknaden och att någon rabatt inte alls lämnas för byggande i
orter med överskott på bostäder. Undantag från denna huvudregel bör
dock få göras för sådan kompletterings- och förtätningsbcbyggelse som är
angelägen från sociala utgångspunkter. I dessa fall bör hyresrabatter med
maximalt belopp kunna lämnas såväl i orter med balans på bostadsmarknaden som i orter med överskott på bostäder. Rabatter för komplettcringsoch förtätningsbebyggelse i orter med ett överskott på bostäder bör dock
lämnas endast under förutsättning att nybebyggelse ingår i ett samlat
åtgärdsprogram och att det kan antas att programmet leder till att antalet
outhyrda lägenheter minskar i området.
Undantag från huvudreglerna i sist nämnda fall bör göras efter särskild
prövning av regeringen eller myndighet som regeringen utser.
Som jag nämnde redan inledningsvis bör hyresrabatterna under åren
1983 och 1984 lämnas under förutsättning att byggnadsarbetena påbö1:jas
under resp. år. Rabatter bör emellertid kunna lämnas ocksä för hus som
har påbörjats under år 1982 om preliminärt beslut om lån - eller beslut om
dispens för påbörjande - har lämnats efter den 7 oktober 1982.
Även lägenheter i hyres- och bostadsrättshus som hyggs 0111 bör som jag
redan har anfört omfattas av det tillfälliga systemet med hyrcsrabatter.
Skälet härtill är behovet av ytterligare stimulans för den ombyggnads verksamhet som är angelägen både av hänsyn till ökad sysselsättning och de
bostadspolitiska målsättningarna. I princip bör statsbidrag i dessa fall
lämnas med samma belopp som jag har föreslagit beträffande nybyggen i
orter med bostadsbrist. För ombyggnader som påbörjas under åren 19831984 bör således som huvudregel det maximala bidragsbeloppet bestiimmas till 60 resp. 45 kr/m~ beroende på tidpunkten då arbetet pf1börjas.
Någon differentiering med hänsyn till uthyrningssituationen på orten bör
inte göras i ombyggnadsfallen. Stimulanser till ombyggnad leder nämligen i
orter med överskott på lägenheter. i regel. till en bättre anpassning av
bostadsutbudet till aktuella behov, eftersom lägenhetsantalet som regel går
ner vid ombyggnad. Dessutom är behovet av ökad sysselsättning generellt
sett större i orter med stort antal tomma lägenheter än i orter med brist pfa
bostäder.
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För ombyggda Higenheter bör således bidrag kunna lämnas efter i princip
samma regler som för nybyggda Higenhetcr i bristorter. Det finns dock sktil
att anpassa hyresrabattens storlek till storleken på ombyggnadskostnaden.
Enligt vad jag har inhämtat uppgick den genomsnittliga ombyggnadskostnaden för statsbelånade ombyggnader av !lerbostadshus under budgctfiret
1981/82 till ca 200000 kr. per ombyggd lägenhet. Genomsnittskostnaden
för en nyproducerad Higenhct uppgick till ungefär det dubbla. Eftersom
systemet med hyrcsrabattcr så långt möjligt bör fungera neutralt i förh[1llandet mellan ny- och ombyggnad bör hyrcsrabatt med maximalt belopp
lämnas endast när ombyggnadskostnaden ligger i nivå med nybyggnadskostnaden. I övriga fall bör hyresrabattcn reduceras. Det bör ankomma på
regeringen att utfärda närmare föreskrifter om hur denna reducering skall
göras.
Storleken på hyresrabatterna för ombyggda lägenheter skulle behöva
minskas även av ett annat skäl. Agarc av flerbostadshus som utför en
ombyggnad med stöd av bostadslån kan f. n. få ett särskilt statligt ombyggnadsbidrag motsvarande i princip 15 q av ombyggnadskostnaden. Som
förutsättning för detta bidrag gäller bl. a. att arbetena påbörjas och avslutas
under tiden den ljuli 1982-den 30 juni 1983. Det av mig föreslagna
systemet med hyresrabatter kommer således i viss utsträckning att gälla
även tlerbostadshus som har byggts om med stöd av ombyggnadsbidrag. I
dessa fall skulle bidraget till hyresrabatterna behöva reduceras med ett
belopp motsvarande den minskning av de årliga kapitalkostnaderna som
följer av att ombyggnadsbidrag lämnas. En sådan reducering är emellertid
komplict.:rad av flera skäl. Jag förordar därför i stiillet att fastighetsägare
får välja mellan ombyggnadsbidrag och hyresrabatt i fråga om hus som
enligt angivna tidsregler kan få del av båda stödsystemen.
Vad jag nu har föreslagit utgör huvuddragen i ett system med hyresrabatter. Jag kommer i det följande att ta upp vissa ytlerligare fri1gestiillningar som har samband med ett sådant system. En si\dan frågeställning gäller
liljinitione// m· hegreppct hristorter. Jag har i det ·förcg~1ende föreslagit
maximalt bidrag för nybyggda lägenheter i kommuner där det finns bostadsbrist eller där bostadsbrist hotar. Utgångspunkten för definitionen av
dessa kommuner bör enligt min mening vara det mått pit outhyrda lägenheter som statistiska centralbyrån använder vid sina mätningar beträffande
allmännyttiga bostadsfört.:tag (dvs. avse lägenheter lediga till uthyrning).
Till kommuner med bostadsbrist bör därvid hiinföras alla kommuner där
antalet lägenheter lediga till uthyrning i det allmännyttiga bostadsbeståndet
vid den senast publicerade mätningen understigt.:r en procent av det totala
<~ntalet allmännyttiga lägenheter i kommunen.
Orter med så stora överskott p(1 bostäder att hyresrabatter int.e alls bör
lämnas vid nybyggnad bör också definieras. Det hör ske med utgångspunkt
i en avgriinsning som bostadsstyrelsen har gjort i sin utredning om fogärder
på grund av outnyttjade lägenheter. Enligt denna avgränsning är kom-
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muner med sex procent eller fler tomma lägenheter i det allmännyttiga
bostadsbestilndet att betrakta som utpräglade överskottsorter.
Av vad jag anfört följer att orter med en större andel outhyrda. allmännyttiga lägenheter än en procent, men mindre än sex procent. får betraktas
som orter med relativ balans på bostadsmarknaden.
Det ligger i sakens natur att definitioner av det förordade slaget inrymmer ett mått av godtycke. Jag förordar därför att regeringen ges möjlighet
att efter prövning i varje enskilt fall få göra avsteg friin de nyss nämnda
huvudreglerna.
Ett särskilt problem i samband med definitionen av begreppet bristort är
behandlingen av hristorter i anslutning till orter med ii1·erskott pil /iigenheter. Som exempel på fall av detta slag kan nämnas Malmöregionen och
Göteborgsregionen. Jag förordar att man för dessa fall vid fastställande av
hyresrabatternas storlek utgår från uthyrningsläget för hela bostadsförsörjningsområdet. Det bör ankomma på regeringen att vid behov ange vad
som är att betrakta som ett bostadsförsörjningsområde.
En annan fråga gäller lokaler i bostadshus som uppförs eller byggs om
med stöd av bostadslån. Jag har i det föregående föreslagit att bidraget till
hyresrabatterna bestäms som ett visst belopp per m 2 primiir bruksarea för
bostäder i det berörda huset. Sådana lokalytor som enligt bostadsstyrelsens föreskrifter till bostadsfinansieringsförordningen ( 1974: 946) jämställs
med bostäder kommer således att fä räknas in i det underlag som skall
användas för att bestämma storleken på bidraget till hyresrabatterna.
En tredje fräga som uppkommer i samband med hyresrabatter gäller
deras inverkan på hyressii1111inge11 enligt hruk.1Tiirdesystemet. Bruksvärdesystemet innebiir i korthet att den hyra som hyresvärden fordrar vid
förlängning av ett hyresavtal rörande en bostadslägenhct inte får vara
påtagligt högre än hyran för lägenheter som med hänsyn till bruksvärdet iir
likvärdiga. Vid prövningen skall främst beaktas hyran för lägenheter som
ägs och förvaltas av allmännyttiga företag. Det är enligt min mening
väsentligt att ett system med hyresrabatter utformas på ett sådant sätt att
bruksvärdesystemet inte sätts ur spel.
Jag har övervägt olika alternativ för hur de medel som företagen erhåller
genom rabatten skall komma hyresgästerna till godo. Ett av dessa alternativ har varit att föreskriva att rabatten i sin helhet skall användas för att
sänka hyran i just de lägenheter som berättigar till rabatten. dvs. till de
lägenheter som byggs eller byggs om under de aktuella åren. Fördelen med
ett sådant alternativ skulle vara att rabatten i sin helhet kommer nyproduktionen. med dess i förhållande till det äldre beståndet högre produktionskostnader. till del.
En nackdel med ett sådant system är att det skulle kunna leda till
hyresrelationcr som upplevs som orättfärdiga av hyresgäster i lägenheter
som har färdigställts under något av de senaste åren innan rabatten infördes. Detta skulle kunna bli fallet om rabatten leder till att hyran i nyprodu-
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cerade lägenheter blir avsevärt lägre än i likviirdiga. något äldre liigenheter.
Konsekvenser av detta slag kan undvikas om parterna på hyresmarknaden får en möjlighet att till någon del anviinda hyresrabatten så att en del
av medlen utnyttjas till att dämpa hyresut vecklingen för andra lägcnhekr i
beståndet. På grund av produktionskostnadcrnas storlek i olika årg{rngar
av hus förutsiitter jag att rabatten iindock i allt viisentligt kommer att
fördelas på nyare årgångar.
En svårighet med detta alternativ iir att hyresrabatten inte d{1 klart skiljs
ut från grundhyran. Detta kan kda till att hyresgästerna inte får reda pä
skillnaden mellan grundhyra och hyra efter rabatt. vil~et i sin tur kan få
effekter på bruksvärdebedömningen som är svåra att i förväg klart bedöma.
Vid min bedömning av de olika möjlighett:rna har jag kommit fram till att
parterna bör ges frihet att omfördela rabatten också till andra lägenheter än
de som ligger till grund för beräkning av rabattens storlek. Jag anser
emellertid att ett villkor för rabatterna bör vara att företagen på hyresavin
eller på annat sätt anger såväl grundhyran som nettohyran efter rabatt.
Enbart grundhyran blir således vägledande vid bruksvärdeprövningen. Av
betydelse för min bedömning har varit att det som niimnts kan förutsättas
att huvuddelen av rabatterna i regel kommer de senaste och därmed
dyraste årgångarna till del.
Bostadsrättsföreningar kan inte solidariskt omfördela rabatten till ett
äldre bestånd. Jag förordar därför att det som ett villkor för hyresrabatt till
bostadsrättsföreningar skall gälla att ett belopp motsvarande halva den
utgående rabatten skall avsättas till yttre och inre underhåll utöver vad
som följer av vanligen tillämpade normalstadgar för bostadsriittsföreningar. Därigenom kommer hela rabatten bostadsrättsföreningen till godo samtidigt som begriinsningen av årsavgiften i relation till tidigare producaade
årgångar blir mindre.
Ytterligare en fråga som jag vill beröra i detta sammanhang gäller kostnadskontrollen i samband med den statliga långivningcn. Systemet med
hyresrabatter får inte leda till någon allmän höjning av kostnads- och
prisnivån i bostadsbyggandet. Det är därför viktigt att kostnadskontrollen.
särskilt av sådana projekt som direkt berörs av systemet med hyresrabatter. skärps i långivningen. Det bör ske dels genom en höjning av den
rationaliseringsfaktor till vilken hiinsyn tas när den s .. k. tidskoefficienten
bestäms. dels genom att lånemyndigheterna uppmanas till en restriktivare
prövning av godtagbar överkostnad. inte minst i fråga om projekt som
omfattas av produktionskostnadsbelåning. Det ankommer pfi regeringen
att fatta beslut härom. Jag avser att i annat sammanhang återkomma med
förslag i frågan. Jag vill dock redan nu förutskicka att jag avser att föreslå
att rationaliseringsfaktorn ökas från 1.2 % per år till 2.4 % och att den nya
ordningen skall tillämpas från årsskiftet 1982-1983 i alla ärenden. även i
ärenden i vilka preliminärt beslut om lån har meddelats tidigare.
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Jag vill i detta sammanhang för tydlighetens skull ocksl1 beröra frågan
om hyresrahat1e11s .1/.:attemiissiga helwndling. Enligt den s. k. konventionella metoden beskattas privata ägare av !lerbostadshus i princip för alla
inkomster som ägaren får friin fastigheten. Avdrag medges it andra sidan
för alla omkostnader. För andra ägarkategorier giillcr särskilda regler. Jag
tänker bl. a. på allmännyttiga bostadsföretag och bostadsrättsföreningar.
För dessa giillcr i stället att intäkten av fastighet beriiknas schablonmiissigL s. k. schablonbeskattning. Som intäkt av fastighet skall i dessa fall tas
upp tre procent av fastighetens taxeringsviirde. I prim:ip medges då bara
avdrag för räntekostnader.
Av vad jag nu har anfört följer att bidrag till hyresrabatter av det slag
som jag har förordat är en inkomst som skall tas upp till beskattning som
intäkt av fastighet. För konventionellt beskattade fastighetsägare innebiir
bidraget till hyresrabatter således en intäkt samtidigt som andra intäkter.
dvs. hyrcsinkomsten (hyra efter rabatt) sänks i motsvarande mån. För
schablonbeskattade fastigheter påverkar rabatten inte skatten. Hyresrabatten bör inte förväxlas med statliga räntebidrag som pfi grund av vissa
begränsningar i fastighetsägarens rätt att göra avdrag för räntekostnader på
fastighetslån i praktiken inte tas upp till beskattning. Någon iindring av
skattereglerna på grund av hyresrabatten hör inte göras vare sig för konventionellt eller schablonmässigt beskattade fastighetsägare.
Bidragen till hyrcsrabatter bör ad111inistrera.1· av bostadsstyrclsen och
hinsbostadsnämnderna. Närmare bestiimmelser för administration. utbec
talning och eventuella återkrav av bidragen bör ankomma p~i regeringen
eller. efter regeringens bemyndigande. på bostadsstyrelsen att utfärda.
Utg(fterna fi'ir hidragsgirningen beräknar jag till totalt 1.2 miljarder kr.
Utgiften för ett helt år blir som högst ca 300 milj. kr. Utgifterna bör belasta
det på statsbudgeten under trettonde huvudtiteln upptagna anslaget B 4.
Räntebidrag m. m. Ni1got medelsbehov till föjd av mitt förslag uppkommer
inte under innevarande lir. Till fr{1gan om medelsbchovct för budgctärct
1983/84 t1terkommcr jag i samband med min anmiilan till budgetpropositionen för budgetåret 1983/84.
Jag hemställer att regeringen föreslfa riksdagen att
godkänna vad jag har förordat i fråga om statsbidrag till hyresi«thatter.
!2) Hyrcsförlustgaranti. Även i många orter där det finns uppenbara behov
av att bygga bostäder är kommunerna och företagen i dag tveksamma till
att sätta i gäng nya projekt med hiinsyn till risken för att lägenheterna inte
blir uthyrda. En statlig hyresförlustgaranti i nyproduktionen bör diirför
införas samtidigt med de temporära hyresrabattcrna.
Hyresförlustgarantin bör gälla för lägenheter i hyre<;- och bostadsrättshus som påbörjas under åren 1983 och 1984. Liksom när det gäller hyrcsrahattcrna bör även lägenheter som påbörjas under 1982 omfattas av garan-
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'
tin, förutsatt att preliminiirt beslut om bostadslån eller beslut om dispens

för igångsiittning har meddelats efter den 7 oktober '1982. Hyresförlustgarantin bör gälla endast sådana nybyggda lägenheter som omfattas av förslaget till hyresrabatter.
Jag förordar att hyn:sförlustgarantin får formen av särskilda statliga lån.
Lån bör liimnas till den som äger statligt belänade hyres- och bostadsrättshus och avse utebliven hyra under tre iir fn'rn det att lägenheterna
färdigställdes. Lånen bör täcka högst 90 % av utebliven hyra i sådana hus.
Med hyra bör jämställas årsavgift för bostadsrättslägenhet eller annan
avgift som erläggs för att nyttja en lägenhet.
Hyresförlust på grund av utebliven betalning för uthyrd lägenhet bör inte
grunda rätt till lån. Kommersiella lokaler bör inte omfattas av långivningen.
Län bör beviljas för ett kalenderår i sänder. Av bl. a. administrativa skäl
bör lån inte lämnas med små belopp. Jag förordc;r att liln skall lämnas
endast om länebeloppet uppgår till lägst 20000 kr.
Lånet bör vara ränte- och amorteringsfritt i tre år. Därefter bör lfinet
löpa med riinta och amorteras. Enligt min mening bör det dock finnas en
möjlighet att efter ansökan i särskilda fall medge fortsatt ränte- och amorteringsfrihct eller att efterge hela lånet. En utgångspunkt vid denna prövning kan vara att liigenheterna har varit outhyrda under lång tid och att
hyresförlusterna fortfarande är betydande.
Det bör ankomma på n:geringen att meddela närmare föreskrifter beträffande långivningen. För riksdagens information vill jag dock redovisa att
jag ämnar föreslä regeringen följande.
Lånen bör löpa med bostadslåneränta som fastställs av regeringen för ett
kalenderår i sänder. Amorterings tiden bör vara lägst 10 är och högst 20 år.
Normalt bör tiden bestiimmas till 10 år. Längre amorteringstid bör kunna
medges om det behövs med hänsyn till l~tnets storlek och effekten på
boendekostnaderna. Riinta och amortering biir betalas i form av annuiteter.
När det gäller lån för hus som tillhör en bostadsrättsförening ansluten till
HSB:s riksförbund eller Svenska riksbyggen fär Stiftelsen Bostadskooperationens garantifond träda in som lånesökande och låntagare i stället för
bostadsrättsföreningen. För s{idana l[tn skall säkerhet ställas i form av
borgen som för egen skuld av riksorganisationen.
För lån till allmännyttiga bostadsföretag skall kommunen ställa borgen
som för egen skuld. För annat lån skall ställas säkerhet i form av panträtt i
fastigheten eller tomträtten eller annan säkerhet som skäligen bör godtas.
Om hyresförlustgarantin missbrukas, dvs. om företaget eller kommunen
uppenbarligen agerar för att låta lägenheter vara outhyrda i det bostadsbestånd som omfattas av garantin, bör ansökan om lån kunna avslås och ett
utbetalt lån sägas upp.
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Låneverksamheten bör handhas av länsbostaJsniimnderna och bostadsstyrelsen. Ansökan om län skall lämnas in inom ett år efter det kalenderår
som lånet skall avse. Prövningen av ansökningar om att i särskilda fall
medge fortsatt ränte- och amortcringsfrihet och att eftergc hela länet bör i
vart fall inledningsvis göras av regeringen.
Jag förordar således att lån för hyrcsförlustgarantier skall lämnas enligt
vad jag nu har anfört.
Lånen bör betalas ut frfrn anslaget B 3. Län till bostadsbyggande. Det är
inte möjligt att med någon säkerhet beräkna kostnaderna för Iangivningcn.
Jag räknar emellertid med att dessa blir förhållandevis obetydliga. Förslaget kommer inte att föranleda några utbetalningar under budgetåret
1982/83 och mycket begriinsade utbetalningar under budgetåret 1983/84.
Till frågan om mcdclsbehovet för budgetåret 1983/84 återkommer jag i
samband med min anmälan till budgetpropositionen för detta år.
Jag hemställer att regeringen föreslär riksdagen
att godkänna vad jag har förordat i fråga om statlig hyresförlu~tga
rcmti.

(3) Åtgärder för bostadsområden med stor andel outhyrda lägenheter. U nder de senaste åren har antalet outhyrda lägenheter i bostadsbestandet
ökat betydligt. Den I september 1982 var ca 27200 lägenheter i hus som
tillhör allmännyttiga bostadsföretag lediga till uthyrning. Motsvarande antal den I september 1981 var ca 18 900. Detta innebär en ökning med 44 9c
pil ett år.
I många kommuner och bostadsomraden är andelen outhyrda lägenheter
mycket hög .. Den r september 1982 fanns det i över 80 kommuner minst
6C::·c lediga lägenheter i de allmännyttiga företagens bestånd. Många av
dessa företag har haft ett stort antal tomma lägenheter under lång tid.
De outhyrda H\genheterna innebär att stora samhällsinvesteringar inte
utnyttjas. På många håll innebär också de outhyrda liigcnheterna stora
påfrestningar för företagen och de boende liksom för de kommuner som
har drabbats.
Jag förordar därför att medel avsätts för stödåtgärder i bostadsområden
med stor andel outhyrda lägenheter. Atgärderna bör avse dels siirskilda
låneregler för att underlätta att outhyrda liigcnhcter utnyttjas och byggs om
till lokaler. dels ett speciellt stöd till bostadsförctag som har haft ett stort
antal outhyrda lägenheter under lång tid. Åtgärderna syftar till att stimulera bostadsföretag och kommuner att arbeta aktivt för att minska antalet
outhyrda lägenheter och därmed hyresförlustcrna.

Särskilda hestiimmelser om statliga län
Antalet outhyrda lägenheter i ett område kan minska genom att vissa hus
eller lägenheter utnyttjas för andra ändarna! än bostäder. t. ex. som lokaler
av olika slag. Förutom att företagens förluster minskar kan man uppnå

Prop. 1982/83: 50

11

förbättringar för de boende genom större utbud av service och fler arbetsplatser. En ombyggnad av bostiiderna är i många fall nödvändig.
För att underlätta sådana förändringar i områden med stor andel outhyrda lägenheter föreslfir jag följande. Särskilda regler bör införas för rätten
att fö behålla bostadslån och räntebidrag när bostadsutrymmen utnyttjas
för andra ändamål. Vidare bör en möjlighet tillskapas att få särskilda
statliga lån till ombyggnad i vissa fall.
Bostadslånet och räntebidraget bör få behållas niir liigenheterna utnyttjas för andra ändamfll. oberoende av ändamiilets art och varaktighet. Detta
bör gälla även efter en ombyggnad.
Ombyggnad till lokaler för boendeservice kan finansieras genom bostadslån enligt reglerna i bostadsfinansieringsförordningen. För ombyggnad till andra lokaler än boendeservice lokaler. t. ex. kontor och verkstäder. bör ett särskilt statligt lån kunna lämnas.
Reglerna bör i första hand gälla för områden med en stor andel outhyrda
lägenheter i vilka det funnits problem under en längre tid. minst tre år. och
där sv<lrigheterna kan väntas bestå. Med hiinsyn till att outhyrda Higenheter under det senaste året har börjat förekomma i allt fler kommuner och
företag bör dock en möjlighet linnas att också tillämpa reglerna i förebyggande syfte för områden som har haft outhyrda lägenheter kortare tid än
tre år eller som inom en snar framtid riskerar att få betydande problem.
Jag föreslår att beslut om särskilda statliga lfm för ombyggnad av outhyrda lägenheter för fattas inom en ram om högst 25 milj. kr. under år 1983.
Lånen bör betalas ut från anslaget B 3. Lån till bostadsbyggande.
Särskilt stöd till de 1·iirst drahbadc .f(iretagen

Situationen är särskilt bekymmersam för bostadsföretag som har haft ett
stort antal lägenheter outhyrda under lång tid. Jag förordar att ett särskilt
stöd skall kunna liimnas till sädana företag.
En förutsiittning för att stöd skall lämnas till ett företag bör vara att
företaget tillsammans med kommunen aktivt arbetar för att minska antalet
outhyrda lägenheter och därmed hyresförlusterna. Företaget skall redovisa ett åtgärdsprogram som visar att de vidtagna och/eller planerade åtgärderna leder till att kostnaderna för outnyttjade liigenheter minskar och att
man uppnår förbättringar för de boende.
Stödet till företaget kan lämnas genom att staten medger eftergift av lån
eller räntebetalningar. Detta kan bli aktuellt t. ex. i samband med att ett
hus skall rivas eller för en tid "'läggas i malpåse ... Stödet kan också lämnas
genom direkta bidrag t. ex. för att täcka hyresförluster eller för insatser för
att stimulera efterfrågan på lägenheter.
Medel för stödverksamheten. 50 milj. kr.. bör anvisas pii ett särskilt
reservationsansfag.

+2

Riksdag<'n 1982183. I .l'aml. Nr 50. Bilaga 5
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Begrän.rnin{: m· /ångirnin{:en

Inom ett bostadsförsörjningsområde där det förekommer påtagliga problem på grund av outhyrda lägenheter bör långivningen till ny- och ombyggnad i vissa fall begränsas. Jag har därför övervägt att införa en bestämmelse i bostadsfinansicringsförordningen om att ansökningar om bostadslån skulle kunna avslås om det finns uppenbar risk för att tillkomsten
av bostäderna skulle öka antalet outnyttjade lägenheter och därmed försämra förhållandena i ett visst område.
Enligt min mening bör dock en begränsning av bostadsbyggandet inom
ett gemensamt bostadsförsör:iningsområde i första hand uppnås genom
frivilliga överenskommelser mellan kommunerna. Kommunerna är redan
nu enligt förordningen om kommunala bostadsförsörjningsprogram skyldiga till att samverka och samråda med varandra när bostadsförsöjningsprogram upprättas. Jag avser att föreslå regeringen att ge länsbostadsniimnderna i uppdrag att ta initiativ till de ytterligare överläggningar med
berörda kommuner som behövs för att uppnå de syften som jag har angett.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att
godkänna vad jag har förordat i fråga om åtgärder i bostadsområden
med stor andel outhyrda lägenheter.
till åtgärder i hostaJs01nråJe11 med stor andel owhyrda lägenheter
på tilläggsbudget I till statsbudgeten för budgetåret 1982/83 under
trettonde huvudtiteln anvisa ett reservationsanslag om 50000000
kr.
(4) Lån m. m. till underhåll av vissa bostadshus. Till sådana åtgärder inom
bostadssektorn som nu behöver vidtas hör enligt min mening även insatser
för att underhålla det befintliga hostadsbeståndct. En förhållandevis stor
volym av underhållsåtgärder hör genomföras under den närmaste tiden.
Detta är en naturlig följd av det stora antalet bostäder som färdigställdes
under 1960- och början av 1970-talen. I regeringsförklaringen framhölls
bl. a. att större vikt än hittills måste läggas vid åtgärder för att underhålla
och förbättra det existerande beståndet av bostäder. Jag vill därför nu ta
upp frågan om vissa tillfälliga insatser för att finansiera underhållsåtgärder
under år 1983. Frågan om lämplig form för finansiering av underhåll
behandlas sedan några år av underhållsfondsutredningen. I avvaktan på
överväganden och beslut av långsiktig karaktär, där underhåll för hyreshus
kan finansieras med medel som genereras inom bostadsföretagen. erfordras vissa temporära lösningar för hyreshusen. De bör utformas på ett
sådant sätt att den statsfinansiella belastningen blir så låg som möjligt
samtidigt som hyreshöjningarna kan begränsas i förhållande till vad som
annars varit nödvändigt.
Under åren 1979-1981 lämnades statliga underhåll slån till ägare av
statligt belånade hyreshus färdigställda åren 1965-1975. Lånen lämnades
med 15 kr.!m 2 och år. För lånen betalas bostadslåneränta och amorteringstiden är L'i år. Betalning av ränta och amortering sker i form av annuiteter.

Prop. 1982/83: SO
Ett återinförande av statliga underhållslån bedömer jag som omöjligt
med hänsyn till att det f. n. krävs stor återhf1llsamhct med statens utgifter
och statens roll som kreditförmedlare. Urn för underh{lllsåtgärder under år
1983 bör därför finansieras via kapitalmarknaden. något som förordades
också i motionerna 1981/82: 1994 och 1981182: 2133. Riksbanken kommer
vid fastställandet av 1983 års ramar för bostadsinstitutens oprioriterade
upplåning att beakta det ökade lånebehov som uppkommer genom att
finansieringen av underhållslån bör ske på kapitalmarknaden. Lånebehovet är svart att exakt ange. En kreditvolym om inemot 900 milj. kr. kommer att ställas till förfogande för ändamillet. Lånen bör lämnas till alla
statligt belånade hyreshus som har färdigställts under perioden 1958-1975.
Den angivna volymen kan därvid beräknas motsv:.ira högst 15 kr./m 2 •
De närmare villkoren för långivningen till umkrhållsåtgärder bör bestämmas av riksbanken efter samräd med de berörda bostadsinstituten. En
förutsättning för lån bör dock vara att fastighetsägaren kan förete intyg
från länsbostadsnämnden på att de uppgifter om färdigställandeår och
bostadslägenhetsyta som fastighetsägaren lämnar till grund för låneberäkningen är riktiga. En annan förutsättning iir att godtagbar säkerhet för
lånen kan ställas till förfogande. I fråga om allmännyttiga företag mäste
kommunen vara beredd att gå i borgen för lånen.
De underhållslån som nu föreslås är avsedda för allmännyttiga och
privata hyresfastigheter.
Jag vill i sammanhanget också ta upp frågan om riintehidrag .fi"ir 1111derhälls/å11 när låntagaren är ett allmännyttigt bostadsföretag. Vissa skäl talar
för att de underhållslån som lämnas till allmännyttiga bostadsföretag under
år 1983 bör vara förenade med räntebidrag. Närt. ex. småhusiigare lånelinansierar underhåll blir genom avdragsrätten för räntor vid inkomstbeskattningen deras räntekostnader kraftigt reducerade. Aven bostadsrättshavarna har i många fall en sådan möjlighet. Ett allmännyttigt företag och
dess hyresgäster kan däremot inte dra någon fördel av rätten att dra av
räntor vid inkomstbeskattningen. Att det allmiinny·triga företaget har sämre möjligheter än andra fastighetsägare att lånefinansiera underhåll framgilr
också av underhållsfondsutredningens betänkande (SO U 1981: 47) Hyresgästinflytande på målning och tapetsering. I betiinkandet föreslogs för
övrigt statliga underhållslån med räntesubventioner till hyreshusen.
Till detta kommer att räntorna på de lån som ställs till förfogande på
kapitalmarknaden blir något högre än på de tidigare statliga underhållsli\n,~n.

Mot bakgrund av vad jag nu har anfört förordar jag att finansieringsvillkoren för de allmännyttiga bostadsförctagcn vid liinefinansiering av underhåll under år 1983 förbättras genom att de av mig i det föregående nämnda
lånen förenas med räntebidrag.
Beträffande den närmare utformningen av ett sådant räntestöd vill jag
anföra följande.
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Eftersom räntestödet skall gälla l<'rn som i princip lämnas utan medverkan av statliga myndigheter bi.ir stiidet utformas fristilcnde fdn det nuvarande systemet med räntebidrag till hus som har uppförts eller byggts om
med stöd av bostadslån. Detta hindrar dol"k inte att det nuvarande systemet med räntebidrag används som förebild vid den närmare utformningen
av ett räntestöd för undcrh?tllslån.
Liksom i fr{1ga om de nuvarande räntebidragen bör således räntebidrag
för underhällsl~in motsvara skillnaden mellan låntagarens faktiska räntekostn<tdcr för lånet och en på visst siitt he~tämd garanternd ränta. Räntebidrag bör självfallet inte Himnas till den del räntekostnaden överstiger vad
som är skäligt för bn av detta slag. Vidare bör den garanterade räntesats
som därvid skall användas. i likhet med vad som gäller i det nuvarande
systemet. utgöras av en riintcsats för det första {1ret av lånetiden Ol"h en
riintesats med vilken den garanterade rlintan skall höjas för va1:ie följande
ttr av l~lnetiden. Däremot bör den garanterade rllntan inte - såsom sker i
det nuvarande systemet - beräknas pi't ursprungligt l{rnebclopp utan på vid
va1:jc tidpunkt aktuell lfmeskuld. Som jag strax i\terkommer till. bör låntagaren för att rn räntebidrag hos bidragsmyndighcten förete de friln kreditgivaren crh{tllna riintcbcskeden. Den myndighet som skall bevilja bidraget
fär därmed automatiskt uppgift om bidragstagarens aktuella låneskuld.
Den garanterade räntesatsen för det första året bör bestämmas till 7 .5 C.·(.
Den riintesats med vilken den garanterade räntan årligen skall höjas bör
bestämmas till 0.5 procentenheter.
Övriga för bidragen e1forderliga regler bör det ankomma rå regeringen.
eller den myndighet regeringen bestämmer. att utfärda. För sammanhangets skull vill jag dock som upplysning till riksdagen nämna att bidragsverksamhctcn enligt min mening bör handhas av länsbostadsnämmlerna och
bostadsstyrelsen. Uidraget bör beviljas efter ansi.ikan från lantagaren och
pil grund av kreditgivarens avisering till läntagaren ..
Kostnaderna för det föreslagna räntestödet beräknar jag till högst 50
milj. kr. under det första ftret. Utgifterna bör belasta det på statsbudgeten
under trettonde huvudtiteln upptagna anslaget B 4. Riintebidrag m. m.
Eftersom förutsättningarna för utbetalning av räntebidrag inte kan föreligga förrän tidigast den 1 juli l 983 uppkommer inget medelsbehov under
innevarande budgetår med anledning av mitt förslag. Till frågan om medelsbehovet för budgetf1ret 1983/84 äterkommer jag i annat sammanhang.
Jag vill avslutningsvis ta upp frågan om bostadsföretagens hokfi"iring a1·
1111der/ull/s/ä11 .fi"ir iir 1983. För de statliga underhiillslånen avseende åren
1979- 1981 gäller enligt lagen ( 1972: 175) med vissa bestämmelser om bokföring av bostadslån m. m. (iindrad senast 1982: 646) att den som har Eitt ett
sådant lån har riitt att som en särskild tillgängspost i balansriikningen ta
urr et! helorr som motsvarar högst det på balansdagen utestående lånehcloppet. Bestämmelsen tillkom är 1979 på initiativ av riksdagen (ClJ 1978/
79: 35. rskr 1978/79: 406). Civilutskottet hiinvisade bl. a. till en undersökning som ut visade att ett betydande antal allmännyttiga bostadsföretag
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skulle fä svårigheter att utnyttja den dit erbjudna möjligheten att finansiera
undcrhållsåtgärder med lån. eftersom de skulle komma att bokföringsmässigt redovisa resultat som innebar likvidationsskyldighet enligt aktiebolagslagcns bestämmelser. om de tog upp sådana !{in.
De problem som föranledde den nuvarande bcstiimmelscn om bokföring
av underhållsliin uppkommer iiven i samband med de i det föregående
redovisade underhållslåncn för år 1983. Det är angcliiget att bostadsföretagen inte nödgas avstå från detta lån helt eller delvis diirför att de p{t grund
av aktiebolagslagens bestämmelser om likvidationsskyldighct inte kan öka
sin skuldbörda ytterligare. Enligt min mening är det därvid naturligt att för
de nya underhållslånen använda samma lösning som i fråga om de statliga
underhållslånen. Den som tar upp underhållslån med stöd av det tidigare
nämnda intyget från länsbostadsnämnden bör säledes ges rätt att som en
särskild tillgångspost i balansräkningen ta upp ett belopp som motsvarar
låneskulden. Lagtekniskt bör detta ske genom ett tillägg till nuvarande
lagbestämmelse om bokföring av de statliga underhållsl<lnen. Ett inom
bostadsdepartementet upprättat förslag till lag om ändring i lagen
(1972: 175) med vissa bestämmelser om bokföring av bostadslån m. m. bör
fogas till protokollet i detta ärende (bil. 5: I).
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att
I. antaga inom bostadsdepartementet upprättat förslag till lag om
ändring i lagen ( 1972: 175) med vissa bestämmelser om bokföring
av bostadslån m. m.,
2. godkänna vad jag har förordat i frilga om räntebidrag för underhållslån i vissa fall.
(5) Bidrag till förbättring a\· boendemiljön. Enligt beslut vid 1974 års riksmöte (prop. 1974: 150, CU 1974: 36. rskr 1974: 372) infördes särskilda bidrag till förbättring av boendemiljöer fr.o.m. den I juli 1975. Bidragen kan
avse bl. a. gemensamhetslokaler, boendeservice och utemiljö. Bostadsområden med tomma lägenheter prioriterades i inledningsskedet.
Den I juli 1980 ändrades reglerna för bidragsgivningen. Möjlight:terna att
få boendemiljöbidrag begränsades till sådana områden diir litgiirder behövde vidtas på grund av de sociala förhållandena i bostadsområdet eller
för att andelen tomma lägenheter var hög. Samtidigt infördes en möjlighet
att lämna bostadslån utan räntebidrag för miljöförbiittringsåtgärder i omrttden, som inte uppfyller de förutsättningar jag nyss har nämnt.
Från bidragsgivningens bör:ian fram till nu har ca 230 milj. kr. utbetalats i
boendemiljöbidrag. Under senare tid har de genomsnittliga bidragsbeloppen ökat starkt. från ca 1500 kr. per lägenhet budgetåret 1980/81 till ca
2 600 kr. per Higenhet budgetåret 1981/82. Bostadslån utan räntebidrag för
miljöförbättringar har utnyttjats i relativt begränsad utsträckning. Av en
ram på 35 milj. kr. för budgetåret 1981/82 utnyttjades endast ca 8,2 milj. kr.
Enligt min mening är det angeläget. både av bostadssociala skiil och av
'Y"~elsättningsskiil. att öka investeringarna i miljöförbättrande åtgärder.

Prop. 1982/83: 50

16

Nuvarande regel system ger inte utrymme för en sådan ökning. De bostadsomrädcn som enligt nu giillande regler har möjlighet att fä boendemiljöbidrag har s{tlunda redan i stor utstriickning fatt bidrag. D..:ssutom visar
efterfrågan på enbart bostadslån till miljöförbättringar att stimulanseffekten av denna stödform är otillräcklig.
Som ett led i en strävan att uppnå en nödviindig stimulanseffekt förordar
jag. att det maximala bidragsbeloppct höjs från 3000 kr. till 4.500 kr. per
lägenhet.
Jag iir inte nu beredd att i detalj ta ställning till hur det statliga stödet för
förbättringar av boendemiljön Wngsiktigt bör vara utformat. Ytterligare
förändringar än en höjning av det högsta bidragsbcloppet per lägenhet är
dock nödvändiga för att öka boendemiljöinvesteringarna på kort sikt. Jag
förordar därför att tillämpningsområdet för boendemiljöbidrag tillfälligt
ändras för hyreshus.
Temporärt hör bidrag kunna Wmnas för miljöförbiittringar utan att det
stiills några krav pil att åtgärderna skall behövas pil grund av de sociala
förhftllandena i bostadsområckt eller på grund av att andelen tomma lägenheter är hög. Detta bör gälla i ärenden i vilka ansökan om bidrag görs under
tiden den 10 november 1982-30juni 1983.
Vidare bör den av riksdagen faststiillda ramen på 60 milj. kr. för budgetåret 1982/83 fä överskridas med 2.5 milj. kr.
Överväganden piigår om hur det samlade stödet för förbiittringar av
boendemiljön bör utformas fr.o.m. budgetåret 1983184. En utgängspunkt
är därvid att skapa ytterligare garantier för att bidragen blir en del av ett
liingsiktigt program för social och fysisk förbiittring av hostadsområd..:n.
Härvid är hyresgästernas egen mcdvakan siirskilt viisentlig.
Jag hemställer att regeringen förcslär riksdagen att
l. godkänna vad jag har förordat i fo1ga om högsta bidragsbclopp
för boendemiljöbidrag .
.., godkänna den temporiira vidgning av tilliimpningsområdet för
boende miljöbidrag som jag har förordat.
3. medge att ramen för beslut om bidrag till förbiittring av hoendcmiljön filr överskridas med högst 25 000 000 kr. under budgetåret
1982/83.
(6) Bidrag till \"issa cnergihcsparande åtgärder. De av statsmakterna beslutade riktlinjerna för energisparandet i byggnader !prop. 1980/81: 133. CU
1980/81: 37. rskr 1980/81: 384) innebär sammanfattningsvis att verksamheten skall riktas in 'rå att minska den årliga energianvändningen med ca 48
TWh hrutto i huvuchak under en tioårsperiod fram t. o. m. år 1988. En
betydande del av denna besparing m<tste göras genom byggnadstekniska
åtgärder av relativt genomgripande slag. Det gäller i första hand isoleringsarbetcn. Dessa har i mfmga fall låg lönsamhet på kort sikt och kan därför
ofta inte förväntas bli utförda om inte ocks[1 andra skäl talar för att de bör
genomföras.
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Samtidigt finns ett stort behov av underhållsarbeten inom byggnadsbeståndet till följd av byggnadstekniska brister och eftersatt planmiissigt
underhåll. Arbeten som iir avsedda att undanröja sådana brister och att
öka energisparandet kan ofta kombineras.
Det är enligt min mening angeläget att snabbt öka volymen pa sådana
arbeten för att därmed nu ta till vara de sysselsättningscffekter som dessa.
ger. För detta krävs mer aktiva ekonomiska stimulanser än f. n.
Till energibesparande åtgärder i bostadsbestandet lämnas bostadslån för
den godkända kostnaden upp till 100% av låneunderlaget. Räntebidrag
lämnas för lån som avser hyres- och bostadsrättshus. För beslut om ![in
finns för innevarande budgetår en ram av 1 900 milj. kr. under rcservationsanslaget B 17. Vissa energibesparande åtgärder inom bostadsbeståndet
m.m.
Jag förordar att ett temporärt bidrag införs till kostnaderna för förbättring av isoleringen i bjälklag och ytterväggar samt för byten och kompletteringar till treglasfönster. Bidraget bör. i likhet med vad som gäller för de av
riksdagen tidigare beslutade ombyggnadsbidragen (prop. 1981/82: 150 bil.
5, CU 1981/82: 42. rskr 1981/82: 395), lämnas med 15 l/~ av den godkända
kostnaden. Bidrag bör kunna liimnas utan begränsning till nägot visst
högsta belopp. Bidrag bör dock inte lämnas till den del av kostnaden som
avser nytt fasadskikt. Den del av den godkända kostnaden som inte tiicks
av bidrag bör utgöra låneunderlag för bostadslån enligt de regler som gäller
i fråga om lån till energibesparande åtgärder.
Ett villkor för att bidrag skall lämnas bör vara att arbetena utförs av
arbetskraft som har anvisats eller godkänts av den offentliga arbetsförmedlingen. Bidraget bör införas omedelbart och lämnas till dem som får bostadslån för åtgärder av denna typ på grundval av ansökningar som kommer in till förmedlingsorganet efter den 9 november 1982. Som en förutsättning för bidrag bör dock gälla att arbetena i huvudsak iir avslutade
senast den 30 juni 1984.
Jag räknar med att arbeten för uppskattningsvis ca 250 milj. kr. skall
tillkomma som en följd av det föreslagna bidraget. Det ger i så fall en
sysselsättningsökning med upp till ca 1 500 årsarbcten. varav något mer än
en tredjedel avser de direkta byggnadsarbekna. De sammanlagda bidragen
kan därvid uppskattas till ca 100 milj. kr.. inkl. vad som ersätter lån till
kostnaderna för de arbeten som ändå skulle komma att utföras.
Beslut om bidrag för de här avsedda ändamålen bör belasta ramen för
beslut om lån för energibesparande åtgärder i bostadshus m. m. under det
tidigare nämnda reservationsanslaget.
Statrådet Dahl kommer i det följande (bil. 6) att föreslå ett investeringsbidrag till sådana rörledningar för fjärrvärme som beställs under kalenderåret 1983. I samband med övergång till fjärrvärme lämnas lån för energibesparande åtgärder till kostnader för abonnentcentraler och värmeväxlare
samt till anslutningsavgifter m. m. Investeringsbidraget kommer att medföra att den planerade fjärrvärmeutbyggnaden tidigareläggs. Diirmed ökas
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ocksft belastningen på ramen för beslut om lån för dessa iindamål.
Jag bedömer att de stimulansåtgärder som jag nu har redovisat kommer
all rymmas inom den beslutsram som finns tillgänglig. Jag räknar vidare
endast med en mindre effekt på statsbudgeten för innevarande budgetår.
De utgifter som kan förutses ryms inom anslaget.
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen
att godkiinna vad jag har förordat i fråga om bidrag till vissa energibesparande åtgärder.
Hyreshusavgift. Chefen för ekonomi- och budgetdepartementen har i
det föregående hemställt att regeringen föreslår riksdagen alt anta ett av
lagri!det granskat förslag till lag om hyreshusavgift. Vid min anmiilan till
lagrådsremissen anförde jag i huvudsak följande.

(7)

1

Inledning

Statligt bostadsHrn Himnas för ny- och ombyggnad av bostäder och
bostadskomplement. Länen till bostäder är förenade med subventioner i
form av riintebidrag. Sådant räntebidrag lämnas med belopp som motsvarar skillnaden mellan. å ena sidan, den verkliga räntekostnaden för underliggande kredit ~ s. k. bottenlån - och bostadslån till den del dessa
krediter avser bostäder och. å andra sidan. en garanterad ränta beräknad
på del ursprungliga beloppet av samma länedelar. Den garanterade räntan
höjs ärligen genom upptrappningar. De normala årliga upptrappningarna
utgör r. n. 0.25 procentenheter för hyres- och bostadsriittshus och 0.5
procentenheter för egnahem.
Egnahemsiigarnas räntekostnader iir avdragsgilla vid taxeringen och
minskar på si\ sätt låntagarens skatt. Till hushåll med tung försörjningsbörda eller låga inkomster liimna~ bostad~bidrag.
I ärets budgetproposition ( prop. 1981/82: 100 bil. 16) anmälde di1varande
hostadsministern all överviiganden pågick i rege·ringskansliet i syfte att
begränsa takten i ökningarna av de samlade bostadssubventionerna. Ctgängspunkten för dessa överväganden var att statsbudgeten skulle förstärkas med I 200 milj. kr .. samtidigt som vissa obalanser i finansieringssyskmet skulle justeras. Överviigandena redovisades i prop. 1981/82: 124 om
ändrade regler för räntebidrag och hostadsbidrag m. m. samt om införande
av en hyreshusavgift. I propositionen föreslogs bl. a. minskningar av räntebidragen genom extra upptrappningar av de garanterade räntorna.
Rostadsministern framhöll i sitt anförande till propositionen att de minskade räntebidragen till följd av hyreslagens bruksvärderegler skulle leda
till en allmän höjning av hyrcsnivån och att hyrorna således skulle öka
även i de fastigheter som inte omfattas av riintehidragssystemet. trots att
ägarna till dessa fastigheter inte behövde vidkännas motsvarande kostnadslikningar. På grund härav föreslogs i propositionen att staten skulle ta
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ut en hyreshusavgift för de hyreshus som inte omfattas av räntebidragssystemct. Avgiften skulle gälla även för hus som iigs av bostadsriittsföreningar och för hus som innehåller huvudsakligen lokaler.
För att skydda de mest betalningssvaga grupperna mot effekterna av
minskade generella bostadssubventioncr föreslogs i samma proposition
vissa ökningar av bostadsbidragen.
Riksdagen beslutade i huvudsak i enlighet med den dfivarande regeringens förslag vad gäller bostadsbidragen och räntebidragen ((LJ 1981182: 26,
rskr 1981/82: 350). Förslaget om införande av en hyreshusavgift avslogs
däremot (SkU 1981/82: 62. rskr 1981/82: 352).
Kritik mot förslagets innebörd och utformning framfördes i fem motioner. Jag återkommer senare till dessa. Kritik riktades ocksfi mot att förslaget inte hade granskats av_ lagrådet.
I skrivelser till civil- och skatteutskotten och vid uppvaktningar begärde
dessutom företrädare för fastighetsägare. bostadsriiltshavare. handel och
industri att avgiften inte skulle införas eller i vart fall inte göras sä generell
som enligt förslaget.
Civilutskottet avgav yttrande till skatteutskottet ((LJ 1981/82: 7y) om
vad som hade anförts i propositionen beträffande hyreshusavgiften. Civilutskottets majoritet (c. fp och s) delade den i propositionen framförda
uppfattningen att hyreslagens bruksvärderegler medför att en höjning av
de garanterade räntorna leder till en allmän höjning av hyrcsnivån och
hade ingen erinran mot att en hyreshusavgift infördes.
Skatteutskottet anförde i sitt betänkande att utskottet hade tagit intryck
av de invändningar som hade framförts i motioner och skrivelser bl. a. om
att förslaget om hyreshusavgift inte hade granskats av lagrttdet. Utskottet
ansåg att det kunde finnas sklil att söka även andra lösningar än den i
propositionen föreslagna för att na de i propositionen eftersträvade syftena
om bl. a. en förstärkning av statsbudgeten. Hur ett förslag skulle utformas
borde närmare utredas. Enligt skatteutskottet borde förslaget efter bl. a.
granskning i lagrade! föreläggas riksdagen i s:ldan tid att det kunde ge lika
stor budgeteffekt fr. o. m. år 1983 som det i propositionen presenterade
förslaget. Mot denna bakgrund hemställde utskottet att riksdagen skulle
avslå propositionen till den del den avsåg införande av en hyreshusavgift.
Hyreshusavgiften enligt det tidigare förslaget skulle ha medfört en förstärkning av statsbudgeten med 490 milj. kr. för år 1983. För att t1stadkomma en sådan försttirkning och samtidigt förhindra att de extra upptrappningarna av de garanterade räntorna leder till en förmögcnhctsomfördclning till förmån för vissa fastighetsägare samt för att utjämna boendekostnaderna i beståndet har ytterligare överväganden gjorts. Syftet att förstärka statsbudgeten kan givetvis nås genom besparingar. genom inkomstförstärkningar eller genom en kombination av b~1dadera. Jag skall i det följande kortfattat redogöra för de beslutade extra upptrappningarna av de
garanterade räntorna och för det nämnda förslaget om inkomstförstärk-
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ningar genom införandet av en hyreshusavgift. Därefter redovisar jag
konsekvenserna av ytterligare minskade räntebidrag.

2 Beslutade neddragningar inom räntebidragssystemet och förslaget om hyreshusavgift
2.1 Åtgärder inom räntebidragssystemet
Räntebidragen beriiknas uppgå till 9 miljarder kr. budgetåret 1982/83 och
till 10.3 miljarder kr. budgetåret 1983/84 t:fter de beslutade extra upptrappningarna av de garanterade räntorna.
Förutom i våras har riksdagen vid två tillfällen tidigare beslutat om extra
upptrappningar av de garanterade räntorna. Första gången var hösten
1980. då extra upptrappningar beslöts för vissa egnahem och bostadsrättshus (prop. 1980/81:63, CU 1980/81:7 och 12. rskr 1980/81:95 och 106).
Vid det andra tillfället. våren 1981. beslöts om extra upptrappningar avseende vissa hyreshus lprop. 1980/81: 118 bil. 4. CU 1980/81:30. rskr
1980/81: 287). Jag redovisar i det följande i tabellform storleken av de
beslutade extra upptrappningarna. vilka årgångar av hus de berör och de
ökningar av fastighetsägarens räntekostnader som de förorsakar.
För hyreshusens och bostadsrättshusens del innebär riksdagsbeslutet i
våras extra upptrappningar av de garanterade räntorna för i huvudsak
årgängarna 1958-1974. De extra upptrappningarna är genomgående högre
för bostadsrättshusen än för motsvarande årgång av hyreshus. Det främsta
skalet härför angavs vara att det pii hyreshussidan sker en viss utjiimning
av kostnaderna mellan olika årgtmgar av bostiider. De höga kostnaderna i
nyproduktionen fördelas sålunda åtminstone till viss del på både nya och
äldre hus. För bostadsriittshusen sker inte nfigon sfrdan utjämning.
Den genomsnittliga kostnadsökningen under år 1983 till följd av de extra
upptn1ppningarna uppgår för hyreshusens del till mellan 2.40 kr./m 2 för hus
byggda år 1974 och 13.20 kr./m 2 för hus byggda fir 1958. Differenserna
motiverades av att husen, främst på grund av under åren ökade produktionskostnader. har olika räntekostnader. Som exempel kan nämnas att
räntekostnaden för hus byggda år 1974 under innevarande år är 64 kr./m 2
och för hus byggda år 1958 39 kr .lm 2 • I nyproduktionen itr riintekostnaderna. trots kraftigt ökade räntebidrag. 135 kr./m 2 •
Under vart och ett av åren 1984 och 1985 ökar räntekostnaden med
mellan 1.20 kr./m 2 och 4.95 kr./m 2 till följd av ytterligare extra upptrappningar. De totala kostnadsökningarna till följd av de under våren 1982
beslutade extra upptrappningarna för åren 1983-1985 varierar således
mellan 4.80 och 23, 10 kr./m 2 för hyreshusen.
För bostadsrättshusen är dagens kostnadsbild i stort sett densamma som
för hyreshusen. De under våren 1982 beslutade extra upptrappningarna
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Beslutade extta uppttappningar av de garanterade räntorna
Låneform
Fiirdigställandeår

Arlig ränteökning 1 • kr./m 2 • till följd
av de extra upptrappningarna

Extra upptrappning.
procentenheter
1982

1983

1984

1985

1.0
0.7

2.4
1.4

0.9
0,5

0.4

0.4
0.2

1.20
1.00

0.60

!981

1981

1982

1983

1984

1985

0.9
0.5

5,50
5.25

13.20
10.50

4.95
3,75

4,95
3.75

0.2
0.1

0.2
0.1

3.80

3,80
2.40

1.90
1.20

1.90
1.20

2.7
1,7

I. I
0.7

I. I
0.7

15.80
13.75

6,40
5.W

6.40
5.60

0.8
0.4

0.4
0.2

0.4
0.2

6,90
4.70

3.45
2.35

3.45
2.35

3.85
4.00
3.60
3.45
2.85

3.85
4,00
3,60
3.45

Hyreshus
Räntelån
1958-1963
1964-1967
Paritetslim och
nominella lån enligt 1967 ars bostadslånekungörelse
1968-1972
1973Bostadsrättshus
Räntelån
1958-1963
1964Paritetslån oc:h
nominella hin enligt 1967 ärs bostadsl:J.nckungörclse
1968-1972
1973Lim enligt bostadsfinansieringsförordningen
1975
1976

7.00
8.10

0.40

o.2o

Egnahem
Lån enligt 1967 ars
bostadslånekungörelse och tidigare
låneformer
Lån enligt bostadslinansieringsförordningen
·
1975
1976
1977
1978
1979
1980

1.10

1.05
0.85
0.65
0.45
0.25

1.10

6.50

I. 10

1.40
0,90
0.60
0.35
0.15

0,65
0.60
0.55
0.40
0.25

0.65
0,60
0,55
0,40

6,50

7,20
7.20
7,20
6.55
7.20

6,50

9.60
7.65
6.65
5.10
4.30
3.:Wc

1
För egnahemsägare avser uppgifterna om ränteökningens storlek nettokostnaden efter skatt. Beräkningarna
utgår från 1982 års skatteskala och gäller en fastighetsägare med en årsinkomst på 85 000 kr.
2
Tidigareläggning med ett halvt år av den normala årliga upptrappningen. 0.5 %.

medför kostnadsökningar på mellan 4,70 och 15,80 kr./m 2 under år 1983.
Under åren 1984 och 1985 tillkommer kostnadsökningar på mellan 2.35 och
6.40 kr./m 2 . Den totala ökningen under perioden till följd av de extra
upptrappningarna uppgår således till mellan 9.40 och 28.60 kr./m 2 .
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Beträffande egnahemmen har riksdagen beslutat om extn1 upptrappningar av de garanterade räntorna under <'1ren 1981. I ~82 och 1983 för egnahem
med hin enligt 1967 ärs bostadslånekungörelse I 1967: 552l och tidigare
låneformer. dvs. i huvudsak egnahem som har färdigställts före år 197.'i.
Med anledning av förslag i prop. 1981/82: 124 beslöts dessutom att riintehidragen för dessa egnahem skall upphöra ftr 1984.
För egnahem med län cnligt hostadsfinansieringsförordningen
( 1974: 946) har beslutats om extra upptrappningar under iir 1981 för ilrgangarna 1975-1979. För dessa ärgångar (och till viss del årgång 1980) beslöts
vidare om extra upptrappningar av de garanterade riintorna under åren
1983. 1984 och 1985. Skälen för att iin en giing föreslii extra upptrappningar
för sii sena årgängar av egnahem var att räntekostnaderna per m 2 för dessa
bostäder i utgångsläget är ltigre än för motsvarande liigenheter i hyres- och
bostadsriittsh us.
Under [ir 1983 varierar de genomsnittliga kostnadsökningarna till följd
av de extra upptrappningarna mellan 3 .20 kr./m 2 för egnahem byggda år
1980 och 9,60 kr./m 2 för egnahem byggda f1r 1975. Den totala kosrnadsökningen under åren 1984 och 1985 till följd av extra upptrappningar uppgilr
till 3.20 kr./m 2 för egnahem byggda iir 1980 och till 17.30 kr./m 2 för
egnahem byggda fö· 1975. Beräkningarna avser en fastighetsägare med en
årsinkomst pfa 85 000 kr. och utgår !hin 1982 års skatteskala.
De minskade anspråken på räntebidrag till följd av riksdagsbeslutet
vilren 1982 fördelas på uppliitelseform enligt följande.
LJ pplatelseform

\tilj. kr. budgetäret
1983/84

1984/85

1985/86

Hvrcsriitt
BÖstadsriitt
Egnahem

355
195
300

500
315
445

645
435

Totlllt

850

l 260

1635

555

2.2 Förslaget om hyreshusa\·gift
Hyrorna för bostadsliigenheter fastställs genom förhandlingar mellan
parterna på hyrcsmarknaden. l de fall nhgon <IV de enskilda parterna begär
att få hyran prövad av hyresniimnd. görs en prövning av hyran för lägenheter som med hänsyn till bruksvärdet iir lika. '.\1ed en lägenhets bruks·viirde avses vad den kan anses vara värd ur konsumenternas synpunkt i
förhållande till likvärdiga lägenheter på samma ort. Hiinsyn tas diirvid
bl. a. till liigenhetens beskaffenhet. t. ex. storlek. modernitetsgrad. liigc
inom huset och rcparationsstandard, planlösning. men ocks~1 till husets
läge, boendemiljön i stort och liknande. Vid bedömning av bruksvärdet
bortses således från produktions-. drifts- och förvaltningskostnader för
prövningslägenheten. Den hyra som hyresviirden begär för prövningslii-
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gcnhetcn skall godtas om den inte iir p{1tagligt högre iin den konstatt:rade
hyrcsnivån för jiimförclselägenheterna. Vid jämförclscprövningen skall
främst beaktas hyran för liigenhetcr i hus som iigs och förvaltas av allmiinnyttiga bostadsförctag. Hyrcsnivtln inom den allmiinnyttiga sektorn blir
således prisledandc vid hyressiittningcn i hela det övriga beståndet av
hyreslägenheter. Hyran för lägenheter som tillhör allmiinnyttiga bostadsföretag fastställs efter förhandling mellan partermi. Hyran skall i princip
bestämmas så att den skall täcka företagets s,iiilvklistnader.
Som jag tidigare nämnde medför de minskade räntebidragen, på grund
av bruksvärdesystemet, en höjning av hyresnivån iiven för de hyreshigenheter som inte omfattas av räntebidragssystemet. De ökade hyresintäkterna för fastighetsägarna motsvaras alltså i dessa fall inte av någon kostnadsökning till följd av extra upptrappningar. För att undvika förmögcnhetsomfördelningar till förmån för iigarna av dessa hus föreslogs i prop.
1981182: 124 att de ökade hyrcsintäktcrna skulle tillfalla staten genom att
en hyreshusavgift togs ut av ägarna. Avgiften skulle tas ut för hus som är
äldre än de som omfattas av riintebidragssystemct.
Avgiftsskyldigheten skulle avse inte bara vanliga hyreshus utan ocksi1
hus som innehas av bostadsrättsföreningar och hus som innehidler huvudsakligen lokaler.
Hyreshusavgiften skulle baseras p[1 fastighetens taxeringsvärde och
ökas i takt med de extra upptrappningarna av de garanterade riintorna.
Under år 1983 skulle avgiften utgöra 1.0 SL under {ir 1984 1.5 r;; och
fr. o. m. år 1985 2 )i av fastighetens taxcringsvtirde.
Hyreshusavgiften beräknades medföra en budgetfiir.~ti"irkning om 490
milj. kr. år 1983. 735 milj. kr. år 1984 och 980 milj. kr. per tir fr. o. m. år
1985.

3 Möjligheter till ytterligare upptrappning av den garanterade räntan
Jag övergår nu till att redogöra för de överväganden som jag i enlighet
med riksdagens beslut i vilras har gjort för all finna <tlternativa möjligheter
att åstadkomma en budgetförstärkning om 490 milj. kr. är 1983 och .det
dubbla beloppet fr. o. m. år 1985. En utviig är naturligtvis att minska
räntebidragen ytterligare.
Om de budgetförstiirkande åtgärderna koncentn:=ras till räntebidragsområdet, krävs relativt omfattande ytterligare upptrappningar av de garanterade räntorna. Om de fördelas mellan de olika upplälelseformcrna och
årgångarna så att kapitalkostnaderna i beståndet utjämnas. skulle följande
extra upptrappningar krävas.
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Låneform
Färdig:ställandear

Extra upptrappning av den garanterade-räntan !procentenheter) år

1983

1984

1985

Räntelån. inkl. de hus för vilka
sådant lån kunnat lämnas men ej sökts
1958-1963
1964-

1.60
1.10

0,80
0.55

0.80
0.55

Paritctslån och nominella lån enligt
1967 års bostadslånekungörelsc
1968-1972
1973-

0,60
0.50

0.30
0.25

0.30
0.25

·0.40

0,20

0,20

Räntelan. inkl. de hus for
vilka sådant lån kunnat lämnas
en ej sökts
1958-1963
1964-

1.40
0.85

0.70
0.45

0.70
0.45

Paritetslån och nominella
lån enligt 1967 års
bostadslånckungörelse
1968-1972
1973-

0.60
0,40

0.30
0.20

0.30
0.20

Lån enligt bostadsfinansieringsförordningcn
1975-1976

0.40

0.20

0.20

Hyreshus

Lån enligt bostadsfinansicringsförordningcn
1975-1976

Bostadsrättshus

För att kostnadsneutraliteten mellan de olika upplåtelseformerna skall
bestå även efter ytterligare extra upptrappningar för hyres- och bostadsrättslägenheter krävs i och för sig räntehöjningar även för egnahem byggda
åren 1975 och 1976. De tidigare beslutade extra upptrappningarna för åren
1983-1985 medför dock för dessa egnahem att räntebidragen upphör under år 1985 och att. ytterligare upptrappningar för att minska subventionerna därför inte kan göras.
Upptrappningarna skulle för hyres- och bostadsrättshusen medföra följande kostnadsökningar för lån inom låneunderlaget.
Det är således överlag fråga om betydande kostnadsökningar. De kommer också att omfatta relativt nybyggda hus.
För hus byggda före år 1975 påbörjas amorteringen av det statliga
bostadslånet när den garanterade räntan når nivån för marknadsräntan. De
här redovisade upptrappningarna skulle medföra att amorteringarna påbörjas redan år 1983 för lån som avser hyres- och bostadsrättshus byggda före
år 1975. Detta skulle skapa probl.em för vissa privata fastighetsägare.
eftersom amorteringar i motsats till räntekostnader inte är avdragsgilla vid
inkomsttaxeringen. Jag vill också framhålla att amorteringarna i många fall
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Färdigstiillandeår 1

Räntor
under år
1982
kr./m 2

Ränteökning 2
under ftr
1983
kr.lm 2

Ränteökning vid
ytterligare extra
upptrappning. kr.im 2 lir
1984
1985
1983

135
64
62
44
39

11.25
3.60
5.40
6.20
12.40
14.60

5.80
6.00
5.70
8.20
8.80

2.90
3.00
2.85
4.10
4.40

2.90
3.00
2.85
4.10
4.40

33.75
10.80
13.80
14.80
23,70
27.30

33.75
22.40
25.80
26,20
40. IO
44.90

135
76
71
66
50
43

11.25
3.90
7.60
9,10
15.75
17.30

6.00
4,70
5,20
6,90
8,20

3.00
:u5
2.60
3,45
4.10

3.00
2.35
2.60
3.45
4.10

33.75
11.70
18. IO
20.40
30,95
33, IO

33.75
23.70
27.50
30.80
44.75
49,50

Total ränteökning kr.!rn 2
under treårsperioden 1983- 1985
Vid heslutade Vid såväl hesluupptrappningar tade som ytterligare
upptrappningar

Hyresrätt
1982
1975-1976
1973-1974
1968-1972
1964-1967
1958-1963

n

Bostadsrätt
1982
1975-1976
1973-1974
1968-1972
· 1964-1967
1958-1963
1

För resp. år har ränteökningen heriiknats för den låneform som dominerar.
Beloppet inkluderar normal och våren 1982 beslutad extra upptrappning Iför årgångarna 1975-1976 och
1982 endast normal upptrappning).

2

skulle komma att överstiga de avskrivningar som fastighetsägaren har rätt
att göra.
De genomsnittliga kostnadsökningar för SABO-företagen som hlir följden av de högre upptrappningarna skulle uppgå till 5.90 kr./m 2 under år
1983. För en lägenhet om 3 rum och kök innebär det en kostnadsökning
med ca 40 kr./mån. Tillsammans med de redan beslutade extra upptrappningarna blir kostnadsökningen under år 1983 11.40 kr./m~ eller 75 kr./mån
för en lägenhet om 3 rum och kök.
Redan de beslutade extra upptrappningarna leder till avsevärda höjningar av boendekostnaderna. Att ytterligare höja ·dem i den omfattning som
jag här har visat är enligt min mening inte försvarbart. Bostadskostnaden
ökar ju även till följd av stigande bränslekostnader och andra drifts- och
underhållskostnader.
Syftena med de i prop. 1981/82: 124 föreslagna iitgärderna var, förutom
att förstärka statsbudgeten, att dels motverka en förmögenhetsomfördelning till förmån för ägare av sådana fastigheter som inte direkt berörs av de
extra upptrappningarna. dels utjämna boendekostnaderna i hela bostadsbeståndet. således även i den del som.inte omfattas av räntebidragssystemet. Ytterligare upptrappningar av de garanterade räntorna skulle tillgodose det rent budgetmässiga syftet men motverka de andra.
Om räntebidragen minskas ytterligare leder det givetvis till en ytterligare
höjning av hyresnivån. För fastighetsägare med fastigheter som inte berörs ·
av de extra upptrappningarna ges således utrymme för ytterligare intäkts-
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ökningar trots att dessa upptrappningar inte påverkar fastigheternas kostnadsbild. Detta skulle leda till en ännu större förmögenhetsomfördelning
till förm:-111 för ägare av vissa hyreshus. Inte heller kostnaderna för iildre
bostadsrättslägenheter och villor pf1verkas av upptrappningarna. medan
kostnaderna för de nyare bostäderna skulle öka kraftigt. Detta faktum
skulle avspeglas i ökade överlåtelsepriser på äldre bostadsr~ittsHigenhl!ler
och villor. Stigande överlåtelsepriser skulle naturligtvis göra det svårare
framför allt för hushåll som saknar eget kapital att förvärva s{idana bostäder.
Den kraftigare höjning av den allmänna hyresnivirn som skulle följa av
ytterligare extra upptrappningar av de garanterade räntorna skulle (H.:kså fri
till effekt att skillnaderna i boendekostnader mellan iildre hyresrlittslägcnheter och bostadsriittslägenheter av motsvarande ålder skulle öka ytterligare.
Sammanfattningsvis anser jag att det från såväl fördclningspolitiska som
bostadspolitiska utgångspunkter är olämpligt att åstadkomma den avsedda
budgetförstärkningen genom ytterligare minskningar av riintebidragen.

4 Möjligheter till inkomstförstärkningar
Den erforderliga budgetförstärkningen måste åstadkommas på ett sätt
som är förenligt med de bostadspolitiska och fördelningspolitiska mtilen.
Den väg som med hänsyn hiirtill bör väljas iir enligt min mening att
försttirka statens inkomster.

4.1 Höjning av garantibeskattningen
Vid riksdagsbehandlingen av förslaget om hyreshusavgift diskuterades
- enligt vad jag har erfarit - om inte syftena med förslaget på ett smidigare
sätt kunde uppnås genom att repartitionstalet. dvs. den andel av en fastighets taxeringsvärde som tas upp för kommunal garantibeskattning. höjdes.
Jag vill därför ta upp denna fråga.
En första förutsättning för att genom en höjning av garantibeskattningen
uppnå den avsedda budgetförstärkningen måste vara att staten genom
niigon form av avräkningsförfarandc kan tillgodoföras de inkomstökningar
som vid en höjning av repartitionstalet annars skulle tillfalla kommunerna.
Redan detta innebär en komplikation. En höjning av garantibeskattningen
framstår vidare i detta sammanhang som mindre lämplig. bl. a. med hänsyn
till att syftet med den kommunala garantibeskattningen är att garantera
kommunerna en intäkt iiven från fastigheter som ger ett skattemiissigt
underskott. När en fastighet ger ett skattemässigt överskott som överstiger
garantibeloppet saknar garantiskatten betydelse. Detta medför att effekterna av en höjning av repartitionstalet för den enskilda fastigheten och för
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~taten skulle variera beroende pii fastighetens skattemässiga resultat. Om
fastigheten före en höjning ger ett skattemiissigt underskott. skulle den
ökade garantibeskattningen bli effektiv. dvs. fastighelsägarens skatt skulle
öka med ett belopp som motsvarar kommunal utdebitering pt1 den höjda
delen av garantibeloppet. Statens inkomster skulle efter avräkningsförfarandet öka i motsvarande mån. Om däremot fastigheten i utg[mgsliigel ger
ttt skattemässigt överskott. skulle den ökade garantibeskattningen inte alls
eller endast delvis bli effektiv. Om överskottet t. ex. överstiger det höjda
garantibeloppet. skulle fastighetsiigaren inte påföras ni"igon ytterligare

skatt.
Effekterna av en ökad garantibeskattning skulle s{tledes variera från fall
till fall beroende på fastighetens skattemässiga resultat. De fastigheter som
ger det bästa i·esultatet skulle undantas från beskattningen. medan fastigheter med sämre skattemiissigt resultat skulle omfattas av den. Effekterna
skulle också komma att variera med den kommunala utdebiteringen.
Jag anser mot bakgrund av det anförda att en ökad garantibeskattning
inte är lämplig när del gäller att l'rämja de uppställda målen. Ett sådant
system är inte ett effektivt instrument för att utjämna boendekostnaderna
mellan bostäder av olika ålder och med olika upplåtelserorm och inte heller
för att förhindra en förmögenhetsomfdrdelning till förmån för vissa fastighetsägare m. Il. Till bilden hör ocksä att det skulli.: vara en komplikation i
det praktiska taxeringsarbetet att ha skilda repartitionstal för olika fastigheter.

4.2: Hyreshusavgift
Jag övergår nu till att behandla det tidigare förslaget om införandet av en
hyreshusavgift. Redan nu vill jag emellertid anmiila att den utviig som
enligt min mening hör väljas för att tillgodose de tidigare angivna syftena är
att införa en hyreshusavgift. Vissa avvikelser från det tidigare förslaget hör
emellertid göras. Även dessa tar jag upp i det följande.
4.2.1 A1otii·
Systemet med räntebidrag omfattar lägenheter byggda och omhyggda
fr. o. m. år 1958. Av dessa har 700000 lägenheter i hyreshus. 260000 i
bostadsrättshus och 400000 i egnahem berörts av de hittills beslutade extra
upptrappningarna av de garanterade räntorna. Det finns emellertid många
lägenheter som inte omfattas av riintebidragssystemet. Av samtliga hyresoch bosq1dsrättslägenheter finns ca 50'1 - 650000 resp. 270000 liigenheter - i hus byggda före år 1958. Mellan åren 1958 och 1974 torde vidare
35 000 - 40000 hyres- och bostadsrättslägenheter ha hyggts uta.n statligt
stöd.
Ett av huvudmotiven för förslaget om en hyreshusavgift var. som jag
tidigare har nämnt. att motverka en förmögenhetsomfordclning till förmån
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för vissa fastighetsägare. I motioner som väcktes med anledning av förslaget yrkades avslag på detta bl. a. med motiveringen att denna effekt inte
med nödvändighet skulle uppkomma.
För egen del gör jag i denna fräga samma bedömning som min företrädare och majoriteten i civilutskottet ICU 1981/82: 7y), nämligen att de extra
upptrappningarna kommer att leda till en allmän höjning av hyresniv{m och
till den typ av förmögcnhetsomfördelning som har beskrivits i det föreg11ende.
4.:!.2 A l'g(ftens storll'k
Eftersom hyressiittningcn är ett resultat av förhandlingar. är det omöjligt
att för va1je enskild fastighet konstatera hur stor del av en hyrcshöjning
som beror på minskade räntebidrag. Mot denna bakgrund förc5logs i prnp.
1981/82: 124 att underlaget för avgiften skulle utgöras av fastighetens taxeringsvärde. Detta anknyter visserligen inte direkt till hyrorna, men hyran
utgör dock en av dc värdefaktorer som beaktas när taxeringsviirdet för
hyreshus bestäms. Taxeringsvärdet har ocksä den fördelen att det är väl
känt och att det beräknas enligt enhetliga principer.
Hyreshusavgiftens storlek bestämdes enligt förslaget med hiinsyn till att
höjningen av den allmänna hyresnivfin åren 1983-1985 kunde antas komma att motsvara de genomsnittliga kostnadsökningar som uppkommer hos

SABO:s mcdlemsföretag till följd av de extra upptrappningarna av de
garanterade räntorna under dessa år. De beräknades uppg{1 till 5 .50 kr./m 2
år 1983 och 3.50 kr./m: för vart och ett av {\ren 1984 och 1985. dvs. totalt
12 .50 kr ./m 2 under perioden.
En avgift om 2 % på taxcringsviirdet för hyreshus byggda före är 1958
beräknades medföra kostnadsökningar för berörda hus i storleksordningen
9-14 kr.im 2 • Liksom i fråga om den extra upptrappningen av de garantcrade riintorna föreslogs i propositiono:n att hyreshusavgiften skulle höjas
stegvis och nå 2 C.+ år 1985.
I följande tablå redovisas de genomsnittliga kostnadsökningar som skulle ha uppkommit i den del av hyreshusbestiindet som har byggts före är

Effekterna av hyreshusavgiften for hus
byggda fön: l1r 1958 1
Genomsnittlig effekt för
SABO-företagen av sC1viil
de extra höjnfngarna av
de garanterade räntorna
som hyreshusavgiften

Ar 1983
kr.!m'

Ar 1984
kr.im'

Ar 1985
kr.im'

Total effekt
iir 1985 kr/. m'

4.50-7.20

2.25-3.fiO

2.25-3,60

9.00-14,40

7.15

4,35

4.35

15.85

1 Beriikningarna bygger bl. a. pa uppgifter om de genomsnittlig:1 taxeringsviirdena
för hus av olika åldt:r.
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1958 om förslaget i prop. 1981182: 124 om hyreshusavgift hauc genomförts.
I tablån redovisas rn..:ksa de kostnadsökningar som skulle ha uppkommit
för SA.BO-företagen till föl.id av de extra upptrappningarna av de garanterade räntorna och hyreshusavgiften.
Enligt min mening skulle en avgift. bestämu på det sätt som jag nyss
angav. inte ha varit högre än vad som kunde motiveras av den höjning av
hyresnivån som beräknas uppkomma p{1 grund av de extra upptrappningarna av de garanterade riintorna itren 1983-1985. Jag anser dii1for att
avgiftens storlek var liimpligt avvägd i propositionsförslaget.
4.2.3 Til/iimp11ingsomräde
Avgiften skulle enligt förslaget omfatta hyreshusenheter med den innebörd detta begrepp har i fastighetstaxeringssammanhang. Hegreppet innefattar förutom själva hyreshuset iiven den tomtmark som hör till huset.
Hyreshus utgörs enligt definilioncn
fastighctstaxeringslagcn
( 1979: 1152) av byggnad som är inrättad till bostad åt minst tre familjer eller
till kontor. butik. hotell. restaurang och liknande. Både fastigheter med
hyreslägenheter och fastigheter med bostadsrtittslägenheter omfattas av
begreppet. Enligt förslaget skulle hyreshusavgiften omfatta hyreshusenheter med huvudsakligen bostiider. hyreshusenheter som

inneh~iller

bilde

bostäder och lokaler och hyreshusenheter med huvudsakligen lokaler.
Även hyreshusenheter -;om bestilr av obebyggd tomtmark och hyreshusenheter med byggnader som inte har åsatts n{1got byggnadsvärde vid fastighetstaxeringen skulle omfattas av avgiften.
Begreppet hyreshus innefattar emellertid inte alla hus med lägenheter
som upplftts med hyres- och bostadsrätt. Bl. a. ingitr normalt inte rad- och
kedjehus med sådana lägenheter. Hus av detta slag hänförs niimligen vid
fastighetstaxeringen som regel till småhus. Rent principiellt borde givetvis
ocksli dessa hus träffas av en avgift. Med hiinsyn till bl. a. de administrativa svårigheter. som detta skulle medföra och på grund av det ringa antalet
sädana hus för niirvarande anser jag all de bör undantas från avgiften.
A vgiftcn skulle tas ut för hus med värdeär före år 1958 . .Ä.ven begreppet
viirdeår används vid fastighetstaxeringen. Normalt utgörs viirde{iret av
fastighetens nybyggnadstir. men om huset har genomgiitt om- eller tillbyggnad bcst~ims viirdeåret iiven med hiinsyn till den ökning av husets iiterstående livslängd som om- och tillbyggnaden ger upphov till. Viirdeåret
blir i sådana fall ett senare år än nybyggnadsi\ret. Exempelvis har 6 'X av
det hyreshusbestånd som byggdes före år 1958 ett senare värdeår iin år
1958. De fastigheter som under senare år har genomgått omfattande omcller tillbyggnader skulle således inte ha berörts av avgiften. För fastigheter som i framtiden genomgiir omfattande ombyggnad blir situationen
densamma.
Förslaget om hyreshusavgift har kritiserats för att det skulle drabba
privata fastighetsägare i större utsträckning iin övriga ägare kategorier. Det

Prop. 1982/83: 50

30

iir i och för sig riktigt att hyreshusavgiften i stor utsträckning faller p<t
privata fastighetsägare. Detta beror do.:k uteslutande pf\ att privata fastighetsägare är den dominerande ägarekategorin inom den del av bcstt111det
som inte omfattas av räntebidragssystemet. Det motsatta giiller för den del
av hyreshusbeståndet som berörs av de extra upptrappningarna av de
garanterade räntorna. Ett av syftena med avgiften är just att motverka en
förmögenhetsomfördclning till förmån för vissa fastighetsägare genom att
balansera den på grund av de extra upptrappningarna väntade allmtinna
höjningen av hyresnivån. Förslaget skulle därför i stort sett inte ha medfört
några försämringar i förhållande till nuläget för de<>sa fastighetsägare.
Kritiken på denna punkt anser jag således inte vara biirandc.
Kritik riktades vid riksdagsbehandlingen också mot att avgiftsskyldighetcn skulle läggas på ägare till hyreshusenheter med den innebörd detta
begrepp har vid fastighetstaxeringen. Med anledning av denna kritik vill
jag framhålla följande.
Hyreshus med bostadsrättslägenheter
För hyreslägenheterna kommer upptrappningarna av de garankrade
räntorna, som jag tidigare nämnde, att leda till en allmän hyreshöjning. För
bostadsrättslägenheterna bestäms boendekostnaderna däremot direkt av
den enskilda föreningens kostnader. De kostnadsökningar som uppkommer till följd av minskade räntebidrag för bostadsrättslägenheter i hus
byggda efter år 1957 påverkar således inte kostnaderna för äldre bostadsrättslägenheter. Detta förhållande och likasä den allmänna höjningen av
hyresnivån torde medföra att marknadsvärdet på äldre bostadsrättslägenheter stiger.
De under vfaren 1982 beslutade extra upptrappningarna av de garanterade räntorna för bostadsrättshus byggda under åren 1958-1974 medför
under perioden 1983-1985 genomsnittliga kostnadsökningar pä 9.4028.60 kr./m~. Av vad jag nyss nämnde framgär att det finns starka motiv för
att äldre bostadsrättsföreningar belastas med motsvarande kostnader. En
kostnadsutjämning skulle därmed ske mellan olika årgångar av bostadsrättslägenheter. samtidigt som man förhindrar att kostnadsneutralitetcn
mellan hyres- och bostadsrätt försämras. Härigenom motverkas en förmögenhetsökning för innehavare av äldre bostadsrättsliigenhcter.
Egnahem
Frågan uppkommer då om inte också äldre egni1hem bör omfattas av ett
system för kostnadsutjämning. Ökade boendekostnader för hyres- och
bostadsrättslägenheter och för statligt finansierade egnahem påverkar givetvis marknadsvärdet på övriga egnahem. Det kan diirför i och för sig
ligga i linje med de bostadspolitiska strävandena att införa en avgift även
for egnahem. Jag anser dock mot bakgrund av den beslutade marginalskatte- och avdragsreformen att så inte bör ske.
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Hyreshus med lokaler
Kritik riktades under riksdagsbehandlingen mot att hyreshusavgift skulle erliiggas också för lokaler. bl. a. därför att hyressättningen för lokaler
inte påverkas av förändringar av hyresnivän för bostäder. f-örslag väcktes
om att lokalytor. eller åtminstone hyreshus med huvudsakligen lokaler.
skulle undantas från avgiften.
Att en hyreshusavgift skall omfatta även lokaler har främst fiskala motiv. Det finns emellertid också andra skäl. Om man undantar lokaler från
avgiften skulle detta kunna leda till en ökad kontorisering. Det skulle
vidare medföra administrativa svårigheter att göra sädana undantag. Det
taxeringsvärde som åsätts ett hyreshus delas nämligen inte annat iin undantagsvis upp i en bostadsdel och en lokaldel. Det skulle därför vara
besvärligt alt i det enskilda fallet särbehandla lokaldelen. Om man inte
önskar att lokaler skall omfattas av avgiften. får man därför välja mer
generellt verkande lösningar. En metod skulle vara att undanta hyreshus
med huvudsakligen lokaler från avgiften. Enligt min mening är det dock
inte lämpligt att göra fastighetsägarnas kostnader för lokaler, och därmed
som regel också lokalhyrorna. beroende av den typ av hyreshus i vilken
lokalen är belägen.
Obebyggd tomtmark
År 1981 fanns det i hela riket ca 4 500 taxeringsenheter som hänfördes till
kategorin tomtmark för hyreshus. Ca 4300 av dessa saknade byggnadsvärde. Det fanns på dessa enheter sammanlagt ca 650 byggnader. varav
h.uvuddelen i sådant byggnadstekniskt skick all förändringar av den allmänna hyresnivån inte alls eller endast i begränsad utsträckning påverkar
hyran (sancringsfastigheter). Under riksdagsbehandlingcn av prop.
1981/82: 124 yrkades i en motion att dessa taxeringsenheter skulle undantas från hyresavgiften. Som motiv angavs att det inte är skäligt att ta ut en
hyreshusavgift endast av den anledningen att dessa byggnader annars
skulle kunna ge oacceptabla vinster.
Enligt min mening är yrkandet rimligt. De skäl som jag tidigare har
redovisat för att lägga en hyreshusavgift pa olika typer av hyreshusenheter
är inte giltiga när det är fråga om taxeringsenheter som hänförs till kategorin obebyggda tomter för hyreshus eller saneringsfastigheter. Hyreshusavgift bör därför inte tas ut för sådana enheter.
Tidsmässig avgränsning
Förslaget i prop. 1981/82: 124 innebar att avgiften skulle omfatta hyreshus med värdeår före 1958. dvs. hus som på grund av sin ålder inte
omfattas av räntebidragssystemct.
I en motion (1981182: 2364) yrkades att tillämpningsområdet för hyreshusavgiften skulle utvidgas så att avgift tas ut inte bara för hus med
värdeår före 1958 utan även för sådana hus med värdeår fr. o. m. 1958
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t. o. m. 1974 för vilka statliga bostadslån för nybyggnad inte har liimnats.

Skälen härför angavs vara all höjningen av de garanterade räntorna leder
till en allmän höjning av hyresnivån som berör även hus som har tillkommit
efter ilr 1957. Genom utvidgningen av tillämpningsonm\det skulle huvuddelen av alla privatfinansierade hus med hyres- och bustadsriittslägenheter
samt de s. k. andclshus som har byggts efter är 1957 komma att omfattas av
avgiften. Som jag tidigare har redovisat torde det vara frf1ga om 35 00040 000 lägenheter som tillhör denna kategori.
Dd är givetvis helt riktigt som motionärerna konstaterar att de extra
höjningarna av de garanterade räntorna leder till en allmän höjning av
hyresnivån. som inte kan h~1nföras enbart till vissa {1rg<\ngar av liigcnheter.
Enligt min mening bör därför en hyreshusavgift tas ut för alla hus med
värdeilr före år 1975. Samtidigt bör dock hus som omfattas av riintebidragssystemet. dvs. i princip alla bostadshus som har uppförts eller byggts
om erter år 1957 med stöd av statliga tertiärlån eller bostadslån. undantas
från avgiften. liksom de lokalhus som efter år 1957 har uppförts eller
byggts om med stöd av sådana lån. En avgift pf1 I r,·;. av taxeringsvärdet kan
beräknas öka fastighetsägarnas kostnader med mellan 8.50 och I0.80
kr./m~ vad gäller hyreshus med huvudsakligen bostiider. Av de uppgifter
som jag nyss lämnade framgår att det iir fråga om ett relativt litet antal
bostäder som tillkommer. Flertalet hyres- och bostadsriittsHigenheter frtm
perioden 1958- 1974 har niimligen byggts med statligt stöd och omfattas
dädör av riintebidragssystemet. Däremot finns det ett ganska stort antal
lokalhyreshus från denna tid.
Som en följd av detta förslag ökar statens intäkter av en hyn.:shusavgift
under ar 1983 med ca 300 mil.i. kr. och ar 1985 med det dubbla beloppet i
jämfön:lse med förslaget i prop. 1981/82: 124.
4.2.4 Begriinsning m· ll\'[.:(ftcn i 1·is.1·a fall
I ett motions yrkande ( 1981/82: 23611 kriivdcs särskilt hiinsynstagande till
små fastigheter med undcrskoll i förvaltningen. Enligt motionären beror
underskotten bl. a. på att hyresutvecklingen har varit svag. Han föreslog
att ett schablonavdrag skulle göras från taxeringsviirdct innan avgiften
beräknades. Schablonavdraget borde kunna fastställas till 350000 kr. utan
att det enligt motionären på något avgörande sätt skulle p(1verk<\ statens
inkomster.
Det kan konstateras alt det genomsnittliga taxeringsviirdet för hyreshus
med värclei\r före år 1958 uppgår till ca 790000 kr. Ett schablonavdrag om
350000 kr. motsvarar således ca 451:·(. av det genomsnittliga taxeringsviirdet och skulle medföra att statens inkomster av avgiften minskar med ca
200 milj.kr. under år 1983 och 400 milj.kr.lår fr. o. m. år 1985. Jag anser att
en sådan reducering skulle dels försvaga budgeteffekterna av avgiften i en
oacceptabel utsträckning. dels mot verka hyreshusavgiftens kostriadsutjämnande effekt.
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4.2.5 A rg(fiens behandling l'id inkomsttaxering
Hyreshusavgiften skulle enligt förslaget vara avdragsgill vid taxeringen i
fråga om fastigheter vilkas skattemässiga resultat pilverkas av förändringar
av hyresintäkterna. dvs. för konventionellt beskattade fastigheter.
Vid riksdagsbehandlingen yrkades (motion 1981/82: 2364) att hyreshusavgiften inte skulle vara avdragsgill vid taxeringen. I denna fråga vill jag
anföra följande.
Hyreshusavgiften är avsedd att genomsnittligt sett balansera de beräknade hyreshöjningarna. För innehavare av konventionellt beskattade fastigheter medför höjda hyror ökade skattepliktiga inkomster. Om hyreshusavgiften inte skulle vara avdragsgill. skulle avgiften fri betalas med beskattade medel. För att belysa effekterna av en icke avdragsgill avgift kan jag
ange följande. För att en fastighetsiigare som har en marginalskatt om 60 %·
skall kunna erlägga en icke avdragsgill hyreshusavgift om 10 kr./m 2 • krävs
hyresökningar om 25 kr./m 2 för att avgiften inte skall påverka fastighetens
resultat negativt. Som jag anförde i det föregående är syftet med hyreshusavgiften inte att generellt försämra resultatet av fastighetsförvaltningen
utan att baiansera en väntad allmän hyreshöjning. Därför anser jag att
avgiften bör vara avdragsgill vid taxeringen av konventionellt beskattade
fastigheter.
Fastigheter som innehas av allmännyttiga företag eller bostadsrättsföreningar schablonbeskattas. Som intäkt redovisas endast en viss procent av
fastighetens taxeringsvärde. För dessa fastigheter påverkas således det
skattemässiga resultatet inte av ökade hyresintäkter. varför det inte heller
föreligger motiv för att göra hyreshusavgiften avdragsgill i dessa fall.
För att hyreshusavgiften skall vara neutral med hänsyn till ägandeförhållandena måste den alltså vara avdragsgill för konventionellt beskattade
fastigheter. Ett annat sätt att åstadkomma den avsedda neutraliteten mellan ägarkategorierna skulle vara att differentiera avgiftsuttaget med hänsyn
till om fastigheten är konventionellt eller schablonmiissigt beskattad. En
sådan ordning skulle emellertid vara administrativt mer komplicerad. Jag
föreslår därför att den nyss behandlade ordningen med avdragsrätt genomförs.

5

Sammanfattning

Jag har nu i enlighet med riksdagens uttalande undersökt om det finns
andra lösningar än de i prop. 1981/82: 124 föreslagna om en hyreshusavgift
för alt dels åstadkomma den eftersträvade förstärkningen av statsbudgeten, dels nå de uppställda bostadspolitiska målen. Som jag har redovisat är
ytterligare upptrappningar av den garanterade räntan av ifrågavarande
storleksordning f. n. inte möjliga att göra. Inkomstförstärkningar är därför
den väg som måste väljas.
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Det i anslutning till riksdagsbehandlingen diskuterade förslaget att utöka
den kommunala garantibeskattningen anser jag inte lämpligt att genomföra
bl. a. på grund av att det skulle ge olika effekter beroende pr\ fastigheternas
skaltemässiga resultat i utgångsläget.
De överväganden som har gjorts angående andra tiinkbara lösningar än
den som föreslogs i propositionen visar enligt min mening att det Mm såväl
fönlelningspolitiska som bostadspolitiska utgf111gspunkter är ett biittre alternativ att införa ett system med en särskild avgift.
Jag har ocksä kommit fram till uppfattningen att ett system med en
särskild avgift i tekniskt avseende bör vara uppbyggt på i huvudsak samma
sätt som enligt förslaget i prop. I 98 I.i82: 124. Som där framhölls knyter ett
sädant system an till redan beprövade rutiner. eftersom det är utformat
med ledning av de regler som gäller för skogsvifrdsavgiflen. En annan
fördel är att bestämmelserna rörande avgiften ganska lätt torde kunna
hanreras av både de avgiftsskyldiga och myndigheterna.
I några avseenden bör dock en annan lösning viiljas iin den som presenterades i propositionen. Sälunda bör hyreshusavgift tas ut även för hyreshus med något av värdeåren 1958-1974 med undantag för sådana hus som
har byggts eller byggts om efter år 1957 med stöd av statliga bostadslän
eller som utan sådana lån har fått statliga räntclf111. Vidare hör obebyggd
tomtmark för hyreshus liksom saneringsfastigheter undantas från avgiftsskyldighet. Slutligen bör regler införas som förhindrar att en fastighet
omfattas av både extra upptrappningar av den garanterade riin!an och hyreshusavgift. Hyreshusavgift skall ink tas ut i sildana fall.
Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle
att ta del av vad jag har anfört i det föregäcnde om införande av en
hyreshusavgift.
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Bilaga 5: I

Förslag till
Lag om ändring i lagen ( 1972: 175) med vissa bestämmelser om
bokföring av bostadslån m. m.;
Härigenom föreskrivs all lagen ( 1972: 175) med vissa bestiimmelser om
bokföring av bostadsl~m m. m. 1 skall ha nedan angivna lydelse.
Nuvarande lydelse

Fiireslagen lydelse
Den som är bokföringsskyldig och har tillgång i fastighet eller tomträtt,
för vilken beviljats bostadslån enligt bostadslånckungörclsen ( 1967: 55::!)
eller räntelån enligt räntelånckungörelscn ( 1967: 553), får som en särskild
post bland tillgangarna i balansräkningen upptaga ett belopp som motsvarar högst den samlade skuldökningen av bostadslån enligt 33 ~ bostadslånckungörelsen och räntelån enligt 16 ~ räntelånekungörelsen. Posten skall
betecknas Bostadslånepost enligt lagen med vissa bestämmelser om bokföring av bostadslån m. m.

Har den bokföringsskyldigc erhållit underhållslån enligt förordningen ( 1978: 992) om lån för underhåll av vissa bostadshus. fc'tr som en
särskild tillgångspost i balansräkningen upptagas ett belopp som
motsvarar lånebeloppet. Posten
skall betecknas undcrhållslånepost
enligt lagen med vissa bestämmelser om bokföring av bostadslån
m.m.

Har den bokföringsskyldige erhällit underh;'Ulsl<'m enligt förordningen ( 1978: 992) om lån för underhåll av vissa bostadshus. får som en
särskild tillgångspost i balansräkningen upptagas ett belopp som
motsvarar lånebeloppet. Posten
skall betecknas underhållslfinepost
enligt lagen med vissa hestiimmelser om bokföring av bostadslån
m. m. Detsamma giiller 0111 den
hokfi'iringsskyldige har erhäl/it underhållslån Ji'ir år 1983 med stiid m·
intyg som har 11(/i'irdat.1·
stadsniimllllcn.

t11·

liinsho-

Har den bokföringsskyldige erhållit reparationsl~\n enligt förordningen
( 19lQ: 644) 0111 län för byggnadstekniska åtgiirder i bostadshus. får som en
särskild tillgfingspost i balansräkningen upptagas ett belopp som motsvarar
lånebeloppet. Posten skall betecknas Reparationsh'inepost enligt lagen med
vissa bestiimmclscr 0111 bokföring av bostadslån m. m.
Avser tillgftngspostcn enligt första. andra eller tredje stycket mer iin ett
låneobjekt. skall av bokföringen framgå hur posten fördelar sig på objekten. Upplysning skall lämnas om hur posten har påverkat årsresultatet.
Denna lag träder i kraft två veckor efter den dag, då lagen enligt uppgift
pä den utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

1

Scnw;,te lydelse 1982: 646.
Norstedts Tryckeri, S1ockholm 1982
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Utdrag
PROTOKOLL
vid regeringssammantriide
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Föredragande: statsrådet Peterson. såvitt avser inledningen och littera D;
statsrådet Dahl såvitt f}vser littera E.
Anmälan till proposition om l'issa ekonomisk-politiska åtgärder, m. m.

ÅTGÄRDER INOM INDUSTRIDEPARTEMENTETS
VERKSAMHETSOMRÅDE

Inledning
Med utgångspunkt friin den krisplan. som tidigare under hösten redovisats av regeringen. kommer jag i det följande att lägga fram förslag till
ökade statliga insatser inom mineralområdet.
Innan jag gt\r in p{1 dessa förslag vill jag redovisa vissa ytterligare
initiativ. som jag avser att ta.
Som framgår av krisplanen iir det regeringens uppfattning att den nyligen
genomförda nedskrivningen av kronan bör följas upp med åtgärder som
leder till att devalveringen för ett snahbt genomslag på hemmamarknaden.
Ett viktigt område här gäller industrins försörjning med insatsvaror.
Jag avser att ta upp överliiggningar med företrädare för det svenska
näringslivet Ofll hur ~n biittre konkurrenskraft fiir sv_enska insatsvaror skall
åstadkommits. Avsikten iir att diskutera vilka insatser industrin kan göra
för att identifiera de produkter för vilka en inhemsk produktion kan byggas
upp och hur man praktiskt kan gii vidare i arbetet för att fil till st~!nd en
tillverkning i Sverige, I diskus'iionen kommer också att tas upp lhigan om
statens möjligheter att medverka.
Vid överläggningarna med niiringslivel kommer också teknikupphandlingsfrågor att tas upp. Teknikupphandlingen iir etl utomordentligt viktigt
område inom industripolitiken. Jag ser det därl"ör som mycket angeläget att
med företrädare för det svenska näringslivet diskutera formerna för en
utveckling av teknikupphandlingen som ett industripolitiskt instrument.
Statsrädet Dahl kommer senare idag att liimna förslag om vissa energipolitiska åtgiirder. Bland dessa ing{ir åtgärder för investeringar i kommunal
viirmeförsörjning och för upphandling inom energiområdet. Det iir angelä1 Riksdagen /982!fi3. I sa111/. Nr 50. Bilaga ti
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get att svensk industri tar vara på de möjlighckr som detta inneb~ir. Hur
detta praktiskt skall ästadkommas. kommt:r också att diskuteras med
företrii<lare för berörda delar av näringslivet.

D Mineralförsörjning m. m.
D 8. Program för utökad prospektering m. m. Något anslag för detta ändamål finns inte upptaget i statsbudgeten för budgctiirct 1982/83.
Ett bättre utnyttjande av Sveriges egna råvanm.:surscr är f'rfin industri-.
handels- och arbetsmarknadspolitiska synpunkter angelägt:t. Ett investerings- och utvecklingsprogram avseende gruv- och mineralindustrin kommer därför att utarbetas. Ett första led i detta program utgörs av en utökad
prospektering i syfte att öka livslängden hos befintliga gruvor och mineralföretag samt att \ligga grunden för nya sådana. Av vikt är härvid att försöka
åstadkomma en långsiktigt lönsam breddning av industrin. En utökad
sullidmalmbrytning för vissa basmetaller kan vara möjlig. liksom för legt:ringsmctaller, ädelmetaller och inte minst industrimineral. Vad giiller särskilt legeringsmetaller talar även beredsk::lpsskäl för en bättre kartläggning
av de inhemska tillg{rngarna och möjligheterna att utnyttja dessa.
Stel!- och järnmalmsproduktion har liinge utgjort basen för Norrbottens
utveckling. Utnyttjandet av mineralråvarorna kommer under överskådlig
tid att ha avgörande betydelse för den industriella utvecklingen i Norrbotten, liksom i Västerbotten och delar av Mellansverige, framförallt Bergslagen. Ett program för en utökad prospektering och projektering av nya
gruvor bör diirför inriktas mot i huvudsak dessa geografiska områden.
Jag beräknar det totala medelsbehovct för programmet till 300 milj. kr.,
varav 50 miij. kr. för Mellansverige.
Mt:dlen bör kunna användas även för brytviirdhetsundersökningar i
syfte att snabbare kunna utvärdera bf1de redan gjorda och. kommande
prospekteringsfynd. Det bör även finnas möjligheter att med dessa medel
förstärka sildan verksamhet inom Sveriges geologiska undersökning som
är av siirskild betydelse för det fortsatta prospekteringsarbetct i framför
allt Norrbotten.
Programmet är avsett att genomföras under en femårsperiod. Det är
nödvändigt att programmets finansiering garanteras för hela perioden. En
liimplig metod är att riksdagen nu anvisar nyssnämnda 300 milj. kr. i form
av ett reservationsanslag.
Programmet bör planeras och genomföras i en bred samverkan mellan
intressenterna inom gruv- och mineralindustrin. Samråd bör självfallet ske
även med berörda arbetsmarknadsorgan. Det är härvid av vikt att planeringen kan ske över myndighets- och industrigränser bl. a. i syfte att
undvika dubbelarbetc sil att personal kan arbeta rationellt och kostnadskrävande teknisk utrustning utnyttjas effektivt. Projekt bör med samma
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resursinsats kunna bedrivas i större skala och ge resultat av hctydligt
större värde om flera organ samverkar. Sådana brett upplagda projekt har
inom mineralområdet hittills genomförts i endast enstaka fall. Det bör
ankomma pii regeringen att efter överläggningar med intressenterna närmare bestämma hur programmet skall genomföras samt teckna de avtal
med industrin som eventuellt kan krävas. En redovisning av detta bör i
efterhand lämnas till riksdagen.
Jag förordar således att ett rescrvationsanslag av 300 milj. kr. för dctt<i
ändami'tl tas upp pä tilläggsbudgct I för statsbudgeten för innevarande
budgetår.
Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemstiiller jag att regeringen
föreslår riksdagen
att för Program .fi'ir utiikad prospektai11g 111. 111. på tilliiggsbudgct 1
till statsbudgeten för budgetåret 1982/83 under tjortondc huvudtiteln anvisa ett reservationsanslag av 300000000 kr.

E

Energi
En aktiv energipolitik ställer krav på omfattande investeringar. Takten i

dessa investeringar skall nu forceras. I det följande läggs fram förslag till
åtgiirder vad gäller fjärrviirme. torveldade anläggningar och upphandling
inom energiområdet. De åtgärder som giiller torveldadc förbränningsanläggningar föreslås finansieras genom höjning av den siirskilda avgiften för
oljeprodukter. Övriga åtgärder bör finansieras över statsbudgeten.

Fjärrvärme

Utbyggnaden av fjärrvärme i Sverige startade i slutet av 1940-talet. Ar
1960 hade i tio kommuner installerats en kapacitet p~1 totalt ca 1 000 MW.
År 1970 var den installerade effekten drygt 5 000 MW och frr 1980 ca 13 000
MW. Motiven för fjärrvärmeutbyggnaden har varit att genom stora anliiggningar utnyttja bränslet effektivare. att förbättra miljiin i tiitorterna samt
att skapa förutsättningar för elproduktion i kraftviirmevcrk. De senaste
åren har ytterligare motiv tillkommit. Fjärrviinnc iir liksom elektricitet en
distributionsform för energi. På samma sätt som cl kan produceras pil flera
olika sätt kan hetvattnet i tjärrviirmeniitcn produceras med hjii!p av många
olika energikällor nch energiformer. Diirigenom ger fjärrvärme goda möjligheter till ersättning av olja i tätorternas viirmeförsör:ining. Utbyggnad av
tjiirrvärme ger också möjligheter till elprodukrion i kraftvärmeverk och
bidrar därigenom till att skapa förutsättningar för avvecklingen av kärnkraften.
Investeringar i Gärrviirmeproduktion har sedan år 1977 till viss del
finansierats genom de s. k. fjärrviirmdånen. Denna finansieringsform till-
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kom för att ge kommunerna möjlighet att erhålla långsiktiga lån till utbyggnad av tjiirrviirmc. Finansieringssystemet har sin grund i av riksbanken
liimnadc emissionstillständ för obligationsl{m avseende utbyggnad av anläggningar för produktion och distribution av ljiirrvärme. Obligationerna
emitteras av kommunlåneinstitutcn. dvs. Kommunlåneinstitutct AH och
Kommunkredit AB. r~iiirrvärmeli1ncn är i princip specialdestinerade och
p?tverkar därigenom inte direkt övrig kommunal upplflning.
Allmi.inna pensionsfonden (AP-fonden), försäkringsbolag m. tl. är stora
köpare av de obligationer som kommunltmeinstituten ger ut. Därutöver
svarar de för direkt utlåning till fjärrvärmeutbyggnad. AP-fonden har därvid tillämpat samma villkor som gäller för obligationerna.
Storstadskommunerna Stockholm. Göteborg och Malmö saknar möjlighet att få del av kommunl<lneinstitutens tjärrvärmclån eftersom dessa
kommuner har möjlighet att erhälla direkta emissionstillstånd från riksbanken.
Som grund för en bedömning av behovet av ljiirrviirmeltm låter industridepartcmcntel skicka ut en cnkiil till kommunerna var:je år. I cnkiitsvarcn
skall kommunerna ange det totala behovet av investeringsmedeL hur stor
del hiirav som finansieras med eget kapital och andra lim och hur stort
bc:hovct av fjärrviirmehln är. Enkätsvaren sammanställ~ och tillstftlls riksbanken. Mot bakgrund av det i sammanställningen redovisade totala behovet av ljtirrvärmelån rn.:h en kreditpolitisk bedömning fastsWller riksbanken del belopp som de tvil ovan nämnda kommunlfmeinstituten får disponera för tjiirrvärmeliln.
Sedan ilr 1980 har beloppd till en del utgjorts av utlandslån. Den andra
delen utgörs liksom tidigare av svenska obligationslån. Amorteringstiden
iir normalt kortare för utlandsltmcn iin för de svenska ohligationslånen.
Sedan limen infördes år 1977 har länebchovct och tilldelningen av fjärrvärrnel:in varit följande.

1977
1978
1979
19HO
19Hl
1982
1

Llnehehov enligt
enbten

Tilldelning av
fjiirrviirmelan

250 mil.i. kr.
3H5 milj. kr.
..\~5 milj. kr.
615 mili. kr.
1060milj. kr.
1·117 mil). kr.

lhO milj. kr.
2.'0 milj. kr.
~00 milj. kr.
400 milj. kr. 1
hOO mi(j. kr.'
700 mil.i. kr. 1

Varav 120. 200 resp. 230 mil.i. kr. utliindska lån.

Ut!"lyggnaden av tjiirrvärme hade i slutet av 1970-talet en takt av ca I 000

MW per år. Nu finns emellertid risk för att utbyggnaden kan komma att
st<tgncra. Sblen härtill är flera. Det höga ränteläget har medfört att bngsiktiga investeringar uppvisar stora underskott de första åren. Beslutsprocessen vid utbyggnad av de fastbränsleeldadc anläggningar som är aktuella
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i dag ;i.r vidare bety<lligt mer komplicerad ;in vi~\ utbyggnad av ol.icek\a<lc
anläggningar. Till detta kommer konkurrensen från elviirmen under 1980talet.
Som jag redan inledningsvis har ni"imnt iir utbyggnaden av lJiirrvärme av
stor betydelse i anstriingningarna att minska oljeanviindningen och förbiittra miljön i tiitorterna. Det iir vidare viktigt att vi under 1980-talet kraftigt
bygger ut fjärrvärmen för att skapa förutsiittningar för att genomföra
avvecklingen av kärnkraften. Fjärrviirme grundad på annat iin olja iir av
stor betydelse dä det gäller all minska underskottet i bytesbalansen. Utbyggnaden av t]iirrvärme har dessutom positiva effekter för svensk industri och för sysselsättningen.
Det är mot denna bakgrund väsentligt att utbyggnaden av fjärrvärme
ökar. Jag har därför tagit initiativ till vissa ändringar i reglerna för de s. k.
Giirrviirmclänen. Efter överläggningar mdlan företrädare för riksbanken
och industridepartementet har riksbanken ställt sig positiv till att fr. o. m.
den I januari 1983 slopa kravet på utländsk upplåning för en del av
!Järrviirmclånen. Härigenom kan annuiteterna minskas vilket reducerar
den finansiella belastningen för kommunerna. Den nya inriktningen innebär därutöver i korthet följande. Den tidigare niimnda enkäten till kommunerna genomförs som tidigare. Grundat p~t detta material och andra bedömningar ger riksbanken de två kommunlåneinstituten vissa ramar för
kommunal upplåning på den svenska marknaden. Det överlåts åt instituten
att närmare utforma villkoren för de långsiktiga lånen till IJärrviirme.
De tre storstadskommunerna Stockholm. Göteborg och Malmö berörs
liksom tidigare inte av systemet med särskilda t]iirrvärmclän. Deras riitt till
direkw överläggningar med riksbanken om finansieringen av bl. a. fjärrvärmeutbyggnaden behålls oförändrad.
Med denna förändring öppnar sig en möjlighet till iindrad finansiering av
tjärrviirmelåncn. Därigenom anser jag all ett första steg 111l)t en ökad
fjärrvärmeutbyggnad har tagits. Ytterligare åtgärder behöver dock tillfälligtvis vidtas för att intensifiera ljärrvärmeutbyggnaden i den utsträckning
som är önskvärd i rådande situation.
Jag finner mot denna bakgrund att ett tillfälligt statligt stöd till t]iirrvärmeinvesteringar bör införas. Stödet bör diirvid inriktas på investeringar i
Gärrvärmedistribution. dvs. tjärrvärmelcdningar av olika dimensioner och
annan utrustning för distribution av fjärrvärme. Värmeväxlare och annan
utrustning i fastigheterna bör liksom tidigare finansieras genom bostadslånesystemet och encrgisparlånen. Det totala stödet hör få motsvara högst
JO)-~ av investeringskostnaden för en distributionsanläggning som beställs
under år 1983. Bidraget bör omfatta utbyggnad av tJärrvärmeniit i alla delar
av landet. Även längre ledningar för överföring av t. ex. spillvärme frtln
industrier bör omfattas av bidragssystemet.
Energiförsörjningen i de tre största tätorterna rymmer särskilda sv5.righeter och möjligheter. Hur värmeförsörjningen utformas i dessa regioner
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har stor betydelse för hela landets energisituation. Jag avser diirför att efter
överläggningar med de berörda kommunerna inom kort aterkomma till
denna fråga.
Beslut om stöd till utbyggnad av distributionsanliiggningar för ljärrvärmc bör fattas av den delegation för upphandling inom energiområdet
som jag kommer att förorda i det följande.
Kostnaden. som bör bestridas över statsbudgeten. beräknas komma att
uppgå till ca 300 milj. kr. Bidragen beräknas medföra en väsentlig ökning
av heställningarna av utrustning.
Med dessa åtgärder bör utbyggnaden av tjärrviirme öka pfitagligt. Atgärderna kommer därigenom att ge ett väst.:ntligt bidrag till sysselsiittningen.
både hos· de industrier som tillverkar utrustning och i de kommuner diir
anläggningarna kommer att uppföras.

Turveldade anläggningar
Eldningsanläggningar för fast bränsle i tjärrvärmesystem finansieras f. n.
genom den öppna kreditmarknaden. via anslutningsavgifter för ljiirrvärmeanslutning. genom de tidigare nämnda

t]iirrvärmel~lnen

samt genom lån

från oljeersättningsfondcn. Anslutningsavgifterna far räknas in i underlaget för bostadslån. Urn från fonden kan uppgå till högst 5lVi·( av inveskringskostnaden. Om en anläggning iir av prototyp- och dcmonstrationskaraktär kan oljcersättningsfonden även liimna bidrag med högst 50 '+ av
investaingskostnaden. Summan av lån och bidrag får då uppgii till högst
75 r;;;..
Genom riksdagens beslut (!'I U 1980/81: 60. rskr 1980/81: 381) med anledning av prop. 1980/81: 90 bil. I om riktlinjer för energipolitiken antogs bl. a.
ett program för oljeersättning. I programmet angavs som m<llsättning för
den framtida torvanvändningen en iirlig energiproduktion av I TWh i"tr
1985 och 6-11 TWh är 1990.
Delegationen (( 1979: 0 I) för solviirme och briinslen som kan ersiitta olja.
oljeersättningsdelcgationen (0EDI. ·har att i sam räd med berörda myndigheter svara för bl. a. uppföljning av det av riksdagen antagna oljeersättingsprogrammet. I delrapporten IDsI 1982: 6) Lppföljning av oljeersiittningsprogrammet presenterar OED en analys av utvecklingen inom olika delar
av oljeersättningsprogrammet samt överviiganden och slutsatser med anledning härav. OED konstaterar därvid bl. a. att om inte torvddade fi.irbränningsanläggningar byggs i stor omfattning under de närmaste ilren
kommer de energipolitiska målen vad avser torv inte att kunna uppfyllas.
Statens vattenfalls verk erhöll i juni 1978 regeringens uppdrag att utreda
förutsättningarna för att inom de fyra nordligaste l~inen uppföra minst två
torveldade anläggningar. Resultatet av denna utredning var att hetvattencentraler om 20 MW föreslogs för Hoden och Gidlivarc och kraftvärmeverk om 30 MW el/60 MW värme föreslogs för Umeå och Östersund. Av
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dessa har hittills projektet i Gällivare gett resultat i form av en hcställning
av en hetvattencentral om 20 MW.
I juli 1981 fick vattenfallsverket i uppdrag att utreda förutsättningarna
för torvcldade anläggningar i Syd- och Mellansverige. Utredningen redovisades i september 1982. Ett resultat av utredningen är att vattenfallsverket
har erbjudit de kommunala energiverken och energiföretagen i Arbl)ga.
Falköping. Jönköping och Kumla ett samarbete i syfte att ta fram detaljunderlag för heslut om torveldade a_nläggningar. För Arboga. 1-alköping och
Kumla förefaller hetvattencentraler på 10 MW vara mest intressanta medan det i Jönköping kan bli aktuellt med en större anläggning.
Mot bakgrund av den besvärliga sysselsättningssituationen i Norrbottens län har vattenfallsverket siirskilt undersökt möjligheterna att i samarbete med kommunerna uppföra smf1 fastbränsleeldade viirmeverk. Förutsiittningar föreligger enligt verket för att uppföra sädana anläggningar i
Pajala. Överkalix. Övertorneå. Haparanda och Kalix kommuner. Pannor
med en kapacitet pä mellan l och 10 MW skulle kunna uppföras och eldas
med i första hand torv.
Trots de åtgärder som har vidtagits för att öka användningen av torv som
briinsle för att ersätta olja har inte anviindningen ökat i den takt som är
önskviird för att uppnå det mät som har angivits för år 1990. Förklaringen
härtill kan vara bl. a. att kommunala energiverk och andra potentiella
köpare av anläggningar är osäkra inför anviindningen av ny teknik som
ännu iir relativt oprövad i värt land. Ett annat skiil är att många anläggningar i det inledningsskede som vi ännu befinner oss i inte iir företagsekonomiskt lönsamma.
Jag anser diirför att de ekonomiska förutsiittningarna för att uppföra
torveldade förbriinningsanliiggningar blir förbättras under en övergångstid.
Jag föresH1r alt oljeersättningsfonden tillförs ett engfo1gsbelopp pä 200 milj.
kr. för stöd till s{idana anliiggningar. Stödet hör utgä endast till anläggningar som beställs under ar 1983.
Det särskilda stödet hör utformas som ett bidrag pä högst 2.'i 1:·~. av
investeringskostnaden till förhrtinningsanläggningar som byggs för att eldas med främst torv. Bidraget hör kunna utgf1 samtidigt med län enligt nu
giillande regler.
Av min redogörelse framgår att el! betydande utrcdningsarbete om
torvanviindning har bedrivits bl. a. inom vattenfallswrket. Enligt min mening bör bl. a. de i det föregiiende redovisade p1'ojekten med vattenfalls verket som intressent kunna komma i fräga för stöd. Förutsättningarna bör
vara goda för att ett flertal anliiggningar skall kunna komma till stånd
genom att de ekonomiska villkoren nu förhättras. Jag ser som en särskild
fördel att flera projekt kan bli aktuella inom det regionalpolitiska stödområdet.
Det är angeliiget att upphandlingen av den utrustning som kommer att
beställas som ett resultat av det nu aktuella stödet sker på ett saimJrdnat
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siitt. Oljccrsättningsfonden hör därför. innan beslut om investeringshidrag
fattas. samrfida med den delegation för upphandling inom energiomddct
som jag återkommer till i det följande. Vid bifall till vad jag har förordat
kommer jag senare att föresb att förordningen ( 1980: 1085) om stöd för
åtgärder för att ersiitta olja. m. m. kompletteras med en föreskrift med
denna innebörd.
f. n. finansieras både stödet för :itgärder för att ersätta olja och det
statliga energiforskningsprogrammet av en särskild avgift pa oljeprodukter. Detsamma giiller det statliga stödet till prospektering efter olja.
naturgas och kol. Inkomsterna av avgiften fonderas hos riksgäldskontorct i
tre särskilda fonder. oljecrsiittningsfonden. encrgiforskningsfonden och
oljeprospckteringsfonden. Avgiften utgår f. ri. med tillsammans 80 kr. per
kubikmeter för motorbrännolja. eldningsolja och bunkerolja (utom för
fartygsdrift i utrikes trafik). Inkomsterna av avgiften fördelas på de tre
fonderna med 37 kr. till oljcersättningsfondcn. 31 kr. till energiforskningsfondcn och 12 kr. till oljeprospckteringsfondcn.
Enligt min mening bör det nu aktuella stödet finansieras pfi samma sätt
som det nuvarande stödet fr[\n oljccrsiittningsfonden. Jag beräknar behovet av en avgiftshöjning till 13 kr. per kubikmeter. Avgiftshöjningen bör
träda i kraft den I januari 1983.
I enlighet med vad jag nu har anfört har inom industridepartementet
upprtittats förslag till lag om ändring i lagen ( 1973: 1316) om särskild avgift
för oljeprodukter. Förslaget har upprättats i samråd med chefen för budgetdepartementet. Med hänsyn till att förslaget är okomplicerat från lagteknisk synpunkt iir det enligt min mening inte motiverat att inhämta
lagd1dets yttrande över lagförslaget. Förslaget bör fogas till protokollet i
detta iirende som bilaga 6. I.

Cpphandling inom energiområdet

Som jag tidigare har anfört bör stora investeringar nu genomföras inom
energiområdet. Investeringarna kommer att ha sin tyndpunkt i kommunerna. men även näringslivet berörs. Aktuella investeringar ärt. ex. förbränningsanliiggningar för fastbriinsle. distributionssystem för värme. värmepumpar och annan liknande utrustning.
Existerande stödsystem är i betydande omfattning inriktade på att stimulera forskning och införande av ny teknik. Till forskning och utveckling
Wmnas sådant stöd inom ramen för encrgiforskningsprogrammct. Teknik
som har passerat forsknings- och utvecklingsstadiet men som fortfarande
är förknippad med tekniska eller ekonomiska risker kan få stöd från
oljeersättningsfonden. Tillverkare av energiutrustning kan emellertid i vissa fall fä stöd t. ex. för projekt där en produkt behöver ett stort antal
användare för att avsedd dcmonstrationscffckt skall kunna uppnäs. Endast
i enstaka fall har oljeersättningsfonden lämnat stöd till sådana projekt.
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Inom det industripolitiska omddet finns stöd som kan liimnas iiven till
utveckling av energiteknik. Det giiller bl. a. stöd lhm industrifonden. Delta
stöd iir emellertid inriktat friimst på tillverkare av utrustning snm avses
säljas på viirldsmarknaden. Redogörelsen visar all Je ~itgiirder som redan
har vidtagits för att stödja investeringar inom energiomddet friimst avser
forskning och utveckling eller teknik som inte iir färdigutvecklad. I nuvarande situation iir inte dessa åtgiirder tillriiekliga.
De stora investeringarna som krävs både för au öka sysselsiittningen
och för att genomföra en aktiv energipolitik k1m11ner att i betydande
utstriickning ske genom att teknik färdig för kommersiellt bruk

anviind~,.

Investeringarna kommer att medföra avseviirda åtaganden. framför allt för
kommunerna. De kommer oeks~i att innebiira en anspiinning för tillverkare
av utrustning. Det iir hiirvid angeläget att kommunernas investeringsplaner
och möjligheter att finansiera dessa planer står i samklang med tillverkarnas möjligheter att leverera den utrustning som krävs.
För att uppnå en samordning mellan efterfrägan fri'111 frilmst kommuner
som avser att genomföra investeringar inom energiomrädet och beredskapen hos tillverkare av utrustning kriivs ytterligare statliga <'itgiirder. Des.sa
åtgiirder hör enligt min mening inriktas pf\:
- sammanställning och analys av investeringsplaner och kapacitet
- genomförande av större upphandlingar inom energiomr;\det m. m .. medverkan vid förhandlingar i övrigt mellan anviindare och tillverkare av
energiutrustning
- stöd. i flertalet fall i form av lån. niir befintliga stödformer iir otillriickliga för de syften som jag har angivit.
Åtgärderna inom upphandlingsomrfldet bör gälla friimst energiförsör:iningen i kommunerna. Statliga myndigheters upphandling kllmmer s{tledes
inte att beröras. Strävan iir att genom bl. a. de insatser som jag här har
förordat skall ca 25 koleldade förhriinningsanliiggningar uppföras lll.:h ett
mycket stort antal större värmepumpar installeras i landet. De föreslagna
tltgärderna syftar också till att siikerställa att utbyggnaden av koleldade
anläggningar sker pit ett planerat sätt så all såväl energiförsörjningsintresset som hiinsynen till miljön tillgodoses.
När det gäller miljösapåterna pft koleldade förhriinningsanliiggningar
vill jag efter samråd med chefen för jordbruksdepartementet anföra följande.
Koncessionsniimnden för miljöskydd har i de iirenden om sådana anläggningar som hillills har behandlats ställt l{lngtgi1ende krav pft miljöskydds~ttgärder vid nya anliiggningar. Riksdagen har i sitt ullalande UoU
1981182:35. rskr 1981182:321) med anledning av prop. 1981/82: 151 om
iitgärder mot fi.irsurningen uttalat att denna skärpta praxis bör giilla för de
anläggningar som nu kan bli aktuella. Det är naturligt att detta u11alande
ligger till grund för regeringens agerande i dessa friigor.
För att de nationella övervilganden som ligger bakom rik'>dagens och
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regeringens stiillningstagande niir det gäller att viirna om miljön inte skall
leda till att fjärrvärmeproducenter av ekonomiska skäl avstår fran att föra
fram till priivning förslag om s~1dana koleldade förbränningsanläggningar
som är önskvärda mot bakgrund av det oljeersättningsprogram som riksdagen enhälligt har antagit kommer jag att förorda att regeringen vidtar
följande åtgärder.
För det första kommer jag att förorda_ att regeringen i budgetpropositionen föreslår inrättandet av den fond för stöd till anordningar för att
minska svavelutsliippen som riksdagen har fattat principbeslut om vid sin
behandling av den nämnda propositionen om iltgärder mot försurningen.
För det andra är avsikten att utnyttja skatte- och avgiftspolitiken inom
energiområdet så att bl. a. en övergäng från olja till kol stimuleras. Med

sa

hjälp av skatte- och avgiftspolitiken kommer ock att så längt som möjligt
eftersträvas fasta prisrelationcr mellan kol och olja. Därvid kommer de
särskilda kostnaderna för att vidta i\tgärder för att minska påverkan pt1
miljön av koleldade förbränningsanliiggningar att beaktas.
Med dessa ätgärder bör de hårda miljökraven enligt min mening inte
uppfattas som en ekonomisk belastning för ljiirrvärmeproducenterna. De
bör i stället ses som ett stöd för en industriell utveckling pt1 detta område.
Redan nu ligger svensk industri ltmgt framme i fråga om rcningsmctoder
och moderna förhränningsanläggningar. Genom utvecklingsarhcte och de
åtgärder för upphandling inom energiområdet som jag nu redovisar kan
svensk export pft detta område ytterligare stimuleras i takt med att ockstt
andra länder tillämpar hårdare miljökrav.
I ett senare skede. när erfarenheter har vunnits. nya forskningsrön har
vidgat kunskapsramarna och pågående utredningar har avslutats och remisshehandlats. finns det anledning att äterkomma till kolets miljöaspekter. Vidare är avsikten att genom fortsatta insatser på det internationella
planet, bilateralt och inom ramen för konventionen om begränsning av
långväga gränsöverskridandc luftföroreningar. intensifiera arbetet för att
nå en allmän minskning av svavelutsläppen i Europa.
Jag ut vecklar i det följande niirmare vilka uppgifter som bör utföras i
fråga um upphandling inom energiomd1det och i vilka former detta bör ske.
Genom de planer för att minska oljeanvändningen som kommunerna har
utarbetat kan en bedömning göras av investeringsplanerna inom detta
omrftde. Detta material analyseras f. n. inom OED. Kommunernas planer
på fjärrvärmeutbyggnad redovisas i de enkätsvar som kommunerna lämnar
i samband med de s. k. fjärrvärmelånen. Aven annat material som kan
helysa investerings volymen finns. t. ex. inom Svenska värmeverksföreningen.
Med utg~ingspunkt i befintligt material är det sttledes möjligt att tämligen
väl avgöra vilken eftertdgan på utrustning som kommer att uppstå och
bedöma när denna utrustning kommer att behövas. Genom tillgång till
denna information skulle tillverkarna kunna ges goda möjligheter att avgö-
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ra hur produktionskapaciteten skall avviigas och inriktas. vilka nyanställningar som behöver göras etc. Det är härvid väsentligt att industrin på
lämpligt sätt gör sina planer kända och redovisar de eventuella svårigheter
som kan uppkomma för att tillgodose denna efterfrågan. Jag anser att
denna sammankoppling mellan användarnas planer för energiinvesteringar
och industrins möjlighet att leverera utrustning kräver statliga insatser.
På grundval av användarnas plarn:r pä investeringar och tillverkarnas
kapacitet att tillhandahålla utrustning finns goda möjligheter att uppna ett
rationellt upphandlingsförfarande och en god ekonomi genom utnyttjande
av långa serier och stordriftsfördelar. Möjligheter till visst utvecklingsarbete och standardisering av utrustning finns också.
För att uppnå de nämnda fördelarna behövs enligt min mening ett
samordnat upphandlingsförfarande. Diirigenom blir det möjligt att i samverkan med användare utarbeta specifikationer för större beställningar och
förhandla med tillverkare om möjlighet att utveckla och leverera utrustning. Därutöver bör vid sådana bestiillningar ingå vad som normalt förknippas med upphandling. dvs. att ta in anbud. bedöma dessa och besluta
om leverantör. Bearbetning av erfarenheter av verksamheten ger vidare
underlag för standardisering av utrustning. För mindre upphandlingar kan
rildgivning och konsulthjälp riktad mot både tillverkare och användare
vara aktuell. Förhandlingar kan även bli aktuella närt. ex. utformningen av
energiförsörjningssystem för större regioner skall fastläggas och under ett
skede när leveranser sker mellan tillverkare och användare.
Jag avser att ta upp överHiggningar med företrädare for kommunerna
och andra tänkbara användare av energiteknik för att närmare diskutera
hur ett mer samordnat upphandlingsförfarande kan gå till under iakttagande av den statliga upphandlingsförordningen och vara handelspolitiska
åtaganden. Samverkan kommer därvid att ske med de f1tgärder för en
samordnad upphandling som redan har vidtagits av kommuner och landsting. Jag kommer också att tillsammans med chefen för industridepartementet ta upp överläggningar med de tillverkande företagen för att undersöka vilka möjligheter industrin har att svara för produktion av den utrustning som behövs.
Det för förutsättas att merparten av de investeringar som behövs inom
detta område kan finansieras genom kreditmarknaden. genom fjärrvärmelanen och i vissa fall med de stödformer som finns för ny teknik. Som
nämnts är emellertid befintliga stödinsatser inom energiområdet normalt
inte inriktade på tillverkare och kan heller inte avse användning av teknik
färdig för kommersiellt bruk.
Det är angeläget att den tillverkande industrin får ökade möjligheter att
vidareutveckla teknik inom energiomriidet. Vidare ~ir det väsentligt att
bristande kapacitet. omodern utrustning m. m. inte skall behöva hindra
tillverkare från att producera den utrustning som energiinvesteringarna kräver.
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En ny stödform behövs enligt min mening för att komplettera nuvarande
stödformer inom energiområdet och för att undanröja de hinder som kan
finnas hos industrin när det gäller att leverera utrustning avsedd för energiområdet. Stödet bör i flertalet fall lämnas i form av län. med eller utan
villkorlig rtterbetalningsskyldighet. Jag bedömer att en eng{lllgsanvisning
pii 700 milj. kr. behövs för detta stöd. Dessa medel bör anvisas under ett
nytt reservationsanslag. Det bör ankomma pil regeringen att niirmare bestämma de villkor som skall gälla för det nya stödet.
Avsikten iir att de av mig förordade atgiirderna för att öka investeringarna inom encrgiomriidet skall avse år 1983. För att siikerstiilla att dessa
ätgiirder kommer igfö1g tillriickligt snabbt avser jag vid bifall till vad jag har
förordat att beg;ira n:geringens bemyndigande att tillkalla en särskild delegation för all handha lhigor om upphandling inom energiomrfadet. Jag har i
denna

fr~"iga

samrätt med i.:hefcn för industridepartementet. Delegationen

bör utöver de upphandlingsi1tgärder som jag nyss har berört ocksil ha till
uppgift att dels frän sina utgi111gspunkter samr[1da med oljeersiittningsfonden vid fondens behandling av bl. a. de ärenden om stöd till torveldade
anläggningar som jag tidigare har behandlat. dels besluta om stöd till de
investeringar i distributionsanliiggningar för fjärrvärme som jag nyss har
redovisat. Vidare bör en väsentlig uppgift för delegationen vara att överväga och lämna förslag till i vilka former fortsatta statliga insatser rörande
upphandling inom energiområdet bör ske. Delegationen b(ir ha ett kansli
till sitt förfogande.

Hemställan
~ed

hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen

föreslår riksdagen

dels att
I. antaga förslaget till lag om ändring i lagen 11973: 1316) om siirskild avgift för oljeprodukter.

dels att
.., godkänna de av mig förordade riktlinjerna för iltgärder för att öka
investeringarna i uthyggnader av

di~tributionsanläggningar

för

fjärrvärme.

3. godkänna de av mig förordade riktlinjerna for iltgärder för att öka
investeringarna i torvcldade förbriinningsanläggningar.
4. godkänna de av mig förordade riktlinjerna för upphandling inom
energiomradet.

5. till StiiJ till utbyggnad 111· di.1·1rilmtionsa11/iigg11i11gar ./i'ir .f]iirr1·iirme på tilliiggsbuclget I till statsbudgeten för budgi:täret 1982/
83 under l]ortonde huvudtiteln anvisa ett reservationsanslag av

300000000 kr..
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6. till Stiid för åtgiirdcr i samhanJ med 11pph1111dli11g inom energiområdet på tilläggsbudget I till statsbudgeten för budgetåret
1982/83 under tjortonde huvudtitdn anvisa ett rescrvationsanslag av 700000000 kr.
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Bilaga fJ. I

Förslag till
Lag om ändring i lagen (1973: 1216) om särskild avgift för oljeprodukter

*

Härigenom föreskrivs att 1 lagen ( 1973: 1216) om särskild avgift för
oljeprodukter 1 skall ha nedan angivna lydelse.

N111"1ira11de lydelse

Föresla1;e11 lydelse

I
Särskild avgift erliigges i
den mån skatteplikt föreligger enligt lagen ( 1957: 262) om allmän
energiskatt enligt denna lag för
motorbrännolja. eldningsolja och
bunkcrolja med åttio kronor per kubikmeter.

I
Siirskild avgift erlägges i
den miin skatteplikt föreligger enligt lagen ( 1957: 262) om allmiin
energiskatt enligt denna lag för
motorbriinnolja. eldningsolja och
bunkcrolja med nittiotre kronor per
kubikmeter.

*

*

Denna lag träder i kraft den I januari 1983.
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Lagen omtryckt 1982: 451.
Norstedts Tryckeri, Stockholm 1982

